
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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571 ΠΙΕ5 

ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΑΝΊΙΕΙ, 
Α ὈΙΒΟύΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
ΗΙΒΤΟΚΙΟΑΙ, ΟΥΕΒΤΙΟΝΒ 

ΒΥ͂ 

ΕΟΒΕΕΚΤ ὈΙΟΚ ΨΙΠΏ85ΟΝ, Ρεη.Ρ., Ὁ.Ὁ. 

ὟΜ. Ἡ. ΟἈΕΕΝ ΡῬΕΒΟΕΕΒΘΟΝ ΟΡ Ξ5ΕΜΙΤΙΣ ΓΑΝΟΌΛΟΘΕΘ ΑΝῸ 

ΟΙἿΌ ΤΈΘΤΑΜΕΝΤ ΟἈΚΙΤΙΟΙΘΜ 

ΡΆΙΝΟΕΤΟΝ ΤΗΕΟΣΟΟΙΟΘΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΚΥ͂ 

σι. Ρ ΡΌΤΝΑΜ᾽ 9 5ΟΝ5 

ΝΕ ΥΟΚΚ ΑΝῸ ΙΟΝΌΟΝ 

Ὧδε Ἐκπ  πεῖθοςξεν διέ δδ 

1917 



ΟΟΡΥΒΞΙΟΗΤ, ΙΟΙ] 

ΒΥ 

ἘΟΒΕΕΝΤΊ ὉΙΟΚ ΧΊΟΝ 

. « Φ . , φο τς. ὁ 

δε Κη εκεεδοοῖδεῖ ὥτεδο, εν ΤΟΥ 

“ἕω 



ΙΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤῊΙ5 νοϊ6 15 Θοποοζγηθά οβρθοὶδ!ν λτα [ἢ6 οὈ]6ο- 
ἰἱοηβ σηδάβ ἴο {π6 ῃἰβίοσίοαδὶ ςσἰαϊοσηθηΐβ οοηϊδιηθά 1η [Π6 
Ῥοοϊς οὗ Τϑδηϊοῖ, δῃά ἰσγϑαῖβ ἱποϊἀθηξα!ν οὗ οὨσοποϊοριοδὶ, 

δοοργδρβίοδὶ, δπά ὑῃἱ]οβορῇῖοαδὶ χαθϑίζοηβ. [Ἃ}ἢ ἃ βεοοπά 

γοΐϊυτησ, Σ 15 ΩΥ ἰηςοηΐϊοη ἴο ἀϊβοιι55 [6 ΟὈ]ΘΟΌ ΟΠ 5 πδᾶθ 
δϑαϊηβί {π6 Ῥοοΐς οὐ [86 στοιηά οὗ ΡὨΣοΪορίοδὶ δϑϑαπρ- 
[ἡοη5 Ὀαβϑά ου [86 πδίυτσε οὗ [86 Ηθῦσγον δῃηά Ασδγγδῖς ἴῃ 
ΜΏϊοὮ Σ ἰ5 νγιτῖθῃ. [Ιἢ 4 [μϊγά νοϊυσηθ, 1 5841] ἀϊβοιβ5 
ΤδΏ161᾽5 τοϊδι οι ἴο ἰῃ6 οδηοῃ οὗ ἴδε ΟἹ Τοϑίδιηγθηῦ ἃ5 
ἀοϊογηληΐϊηρ [6 δία οὗ [μ6 ὈοοΚκ, δῃηά ἴῃ οοπηθοῦοῃ 
αν [815 [86 56 ηοα οἱ Ἐσςοϊοβίαϑίϊλουβ ψ Ὦ τεξοσοηοα ἴο 
δηλοῖ, [86 8] οροά δῦϑοῃοθ οὗ δὴ οὔβοσνδῦϊθ ἱπῆσθηςθ 
οὗ δηϊοῖ ἀροῦ ροβί-οδρυ νιν ᾿τοσγαΐασα, δηα [μ6 016 
τηδίζεσ οὗ δροοδίγρῦίο ἰοσαίοσγε, Ἔβρθο αν 1η 105 τοὶδ- 
οη ἴο ὑγχϑάϊοϊξσνβ ὑσορῆθου. 
ΤΟ »ποίδοά Ὀυτϑαρά 15 ἴο ρίνα γϑὶ οὗ 411] ἃ ἀἰβοιββϑίοη 

οὗ βοῃ1δ οὗ "δ ὑσίῃο 165 Ἰηνοῖνοά 1 [ῆ6 οὈ]εο οη5 σου- 
βἰἀογϑά ἰη ὑπ6 Ῥᾶρθβ Ὁ] οσίηρ; ἤθη, ἰο βίδϊθ (6 οὈΊΘ6ο- 
τουβ τὶτ ἴπ6 αϑϑουστηρίζοηβ οὐ νηοῦ ΤΠΕΥ ἀγὸ Ὀαβοεᾶ; 

Ὡοχί, ἴο ρἷνθ [6 γϑϑοῦβ ΨὮΥ ἰδθϑθο δϑϑυσρίΟη5 ΔΓΘ 
δαϊπαάροα ἰο Ὅδ ἔαΐ56; δηά, 4501}, ἴο βτι ὩΡ ἰη 8 ἔθ τ 

νογάς [6 οοηοϊυβίοης ἴο Ὧ6 ἀογίναά ἔγοσῃ [Π6 ἀἸβουββίοῃ. 
ΑΞς5 ἴο [26 ἀοίδιϊβ οὗ Ὧν πιοίῃοά, 1 ψ11]1 Ὀ6 οὐδεσνεά 
1ἴδαῇ 1 ἤανα βουρῃῦ 1ῃ ἴΠ6 οαβα οὗ δνοσν οὈὐ]θοίϊζοῃ ἴο 
οοηΐσχουϊ ὁ τι ἀοοσιτηδηΐασν ονϊάθηος ἀδϑισηθά ἴο 
ΒῇΟΝ ἰπδὲὶ [86 δοϑουπγχοτίοησ ἀηάογ γίην πα οὈ͵]δοῦο 

111 

23271674 



ἐν Ιηἰτοαποξοῃ 

ΔΙῸ Ποηΐγασυ ἴο ἕδοῖ. δα τὸ ἄϊγοοϊ ον ἄάθηοσα 15 ὑσὸ- 
Οοὐυγαῦϊα οἰ ποσῦ ἰῇ ἔανοσ οὗ οσ δραϊηξὶ δὴ οὐ͵]͵θοϊοη, 1 
Ὦδνο οηἀδοανογαοά ἴο 5ῆονν ΌΥ ΔΙΗΔΙίΟΡΥ, οἵ {86 Ῥγοάποιοη 
οὗ 5βγϊαῦν ἰησίδποοθ, δαὶ ὑπ6 ονθηΐβ ΟΥ ϑἰδίθῃοηΐβ 

τοοοσγάρά 1: Τ᾿ δη1εῖ δσα ροββϑιῦ]6; δηά πδῦ [86 ΟὈ]ΘοιΟΩ5 
ἴο πε56 δνθηΐβ, οσ βίαϊοιγχθηΐβ, οδηηοῦ Ὅ6 ὑσγονϑά ὉΥ 
ΤΏΘΙΘ δϑβοσίίοῃ υηϑυρροτγίοαά ΌΥ ἰοϑ σον. 

Ιὰ {86 ἢσβὶ ομαρίοσ, ἐΐξ ἱπαάδημαον οἵ ἐδ αγριωμποπὲ 
ἔτοσῃ 51:16 ῆοθ ἴο ὑσγονα [δαῖ [δε ῬοΟἕΞ οὗ [86 ΟἹά Τεκῖδ- 
τθηΐ οοηΐδίη ΓΟ γοϑοη δ 005, 15 Βπονγῃ ὉΥ ρἱνίηρ 8 
τέΞυτηξ οὗ [86 δἰΞπίογίοδὶ ἀοουτηοηΐβ οὗ με Ηοῦσγονσ, Α5- 

βυσίδηβ, Βαρυϊοηΐδηβ, Ερυρίλδηβ, πα οἰἤογβ, ἴῃ 86} 

τοϊδϊίάοηβ ἰο οὔθ δποΐμποσ. Α οδγοΐαϊ τοδάϊηρ οὗ 815 
ΒυΓΤΊΔΤΎ οὗ ἴδ6 Κηονῃ ονϊάθησθ οὐρῃῦ ἴο οοηνίηοα 81] 
Ὁηρὶαβοά υἄρα5 ἐμαὶ 8ῃ δγρυπιθηΐ ἔσγοσῃ [86 εἰἴοηος οὗ 
ΟὔΘ ἀοσυχηοηΐ 85 ἰο ονθηῖβ ψὨϊοΐ δζὸ σοοοσγάρά ἢ δηοίδοσ, 

15 αϑδ]!ν ἀσνοϊά οὗ να] 1ΔΠ1Πὺνγ. ΙΏ τδῆν οδ565, ἰὉ νν}1}} 6 
5660 (αὶ ἔοσ ἰοὴρ ρεγίοαδβ οὗ (ἴἰσηθ ἔδογα δὲ ῶο δχίσα- 
ὈΣΌΠοΔΙ ἀοουτηοηῖβ ν δΐονοσ; ἱῃ οἵδοσ ο8565, [Ποσὸ 15, ἴῸ σΣ 

Ἰοὴρ Ῥογίοάβ οὗ ἰσηβθ, ἢο δνϊἄάθηοθ οἰἴδοσ ὈΣΌ]1.Α] οσ οχίσα- 
ὉΣΌΙοΑΙ. Αραδίη, οἔΐθη θη ἀοουτσηρηῖβ οὗ 86 581Π16 ὑ1τ6 

ΑΙΓΟ ἰουηά, ἴδον σϑδῖ οὗ βι ]θοῖβ ΘΕΓΕΙ͂Υ 4116 ἴο [6 5Ὁ- 
᾿6οῖϑ ὑσϑδίβά οὗ 1 [δα οἴδοσ, δῃά ἤθῃοθ αν πὸ Ὀδδγιηρ 
Οἡ ἴδ6 οδϑ6. Οἵ, ὄνθῇ ψῇθη ἴδον ἰσγοαὶ οἵ [ἢε 5816 
ΒΌΡ)]Θοίβ, [86 πδγζαΐοσβ ἰοοῖς δὲ μϑὶ ἔσοῃ ἃ ἀϊβοσθηΐ 

ΡῬοϊηΐ οὗ νον δηά οτδ 1111 Ὀ6 1 ο Ὁ] Δ] 5] οὐ τ ΏΘΓΘ 
186 οἴδογ δηΐαγρθβ Ὡροη {86 τορίο. 

Οβαρίοσς ἔνο ἀϊβουββος ὑπ οὈ͵]θούϊοηϑβ τηϑδάβ Ὁν ἴδδῃ 
ΕΑΙΓΑΙ ἴο [86 νΟΙΥῪ οχίβίθποα οὗ ζδηϊοῖ οὐ ἰδ6 σσουπά 
ἰδδὶ 85 μαηιδ ονΘὴ 15 ποί τιοη οηθαὰ οὐ ἴδ τηοηῖ- 
τηϑηΐβ οὗ 15 σηθ. Ηρ 1 ϑβον, Εσγϑῖ, ἰμαῦ ἰὐ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 
Ἔοχρθοῖθά ἰμαύ ἰμ6 7ονίϑῃ πδῖηὴθ οὗ Ὁ δη1εῖ ψνουἹᾶ ἀνὸσ 
αν ὈΘ6Ω υϑ6ἅ 1η ΒΑΡΥ]οηΐδη ἀοοιπηθηΐβ, ᾿πδϑυ ἢ 85 

ΝΕΡΟαοΒδάηθζζασ ομδηροά τ ἴο Βοίϊοβῆβζζασ οὐ ἢ15 



Ιπἰγοάιιοςίοη ν 

αττῖναὶ ἰὰ ΒΑΡΎ ]ΟΙ; ΒΘοΟΠαΪΥ, [δὶ ἰδ6 ἤδῆλο ΒΘ 82ΖΖΑΓ, 
ἀρᾶοσ νοῦ ἴοσπι ἰδ6 πδῖηὴθ Βα] ϑἤδΖΖασ τὐϊρῃΐ Ὧδ 
νυσιτ6η ἰη ΒαυυἹοηίδη, ἄοθϑ οοουγ οὐ [6 Βαρυ]οηΐδη 
(Δ 1615 845 ἴμ6 πδθ οὗ βονοσαῖὶ ἱπάϊνί 815 δηα ἰμαὶ 
οὔθ οὗ ἔμθ86 δ αν Ὅδθη [86 Τζδηΐοὶ οὗ ουγ ῬΟΟΚ; 
ἐτάϊγ, [δαὶ 1 ἰ5 ἀΙ ἤςυ]Ὁ ἴο τδῖκα δΩΥ Ῥοϑϑὶρῖο :άθης:- 
Ποδιίίοῃ οὗ Πδηΐοῖ, οὐὴρ ἴο τ86 ἔδοῖ δαὶ 815 δῆοϑϑ- 
ἴΟΓΒ δΊῸ ποῖ τῃηρηὐθοηρά 1 ἰδ ΒΙΌ]6; ἰουγίῃ]γ, [δὶ 
ανθῇ ἱξ ἢἰβ διηοοϑδίοσβ σατο Κποόνγ, Ὧ6 οοὐἹά ποὺ Ὀ6 
146 1Π6 4 ἔγομι ἰδ6 σηοπυσηθηΐβ, Ὀθοδῦθα οὐ [μθπὶ [Ὧ6 

[Δ ΟΣ οσ ργσδαηάίαίῃοσ 15 πονοσ σηθηὐϊοησά ἔπ [86 ο8456 οὗ 
5Ιανϑϑ, Οσ θσνθῇ οὗ ἔοσζοίβῃοσβ, οχοορὲ ἴῃ [26 οδδθ οὗ ἰτρβ 

δηά ὑΠοὲτ ΟΠ] ἄσθη; δηά ἰαϑεῖϊν, [Πδὺ 1Ὁ 15 υσοδϑοηδΌϊα ἴο 

δ:ρϑοῦ ἴο Βπά [δ ἤδτὴηθ οὗ δηλοῖ ὡροῖ [86 τηοητηθηΐ5, 
ἢτϑῖ, θθοβῦθα [Ὧ6 Ὡδιη65 οὗ 5ἴανε δζὸ Σάγοῖν στηθηϊοηθά; 

ΒΘΟΟΠΩ͂Ϊν, Ὀδοδίβα [86 πϑζὴθ5 οὗ αν δῖ ον σ ἔουηά 

85 ΜΙ ΏΘ65565, δΔηά (ἤο56 οὗ ἔογοίρηοσε Ὀσὺ γασοῖν; ὑπἱταάϊν, 
Ῥδοβδυβθα [ἢς δηηδῖ5 δηᾶ ἀϊβρίαν δηά Ὀυϊ]άϊηρ :ηβοσὶρ- 
[1οη5 οὗ [86 ΚΙηΡ5 ὭΘΨΟΤΣ ΣΘ: ΟΣ [Π6 ὩΔΙ)65 οὗ Δ ΟΑν 
οχοθρῦ ΟσΟΘ ΒΟ ΔΙΠῪ [Ὧ6 Ὡ8765 οὗ [86 Κῖηρ5 ὑΠ6Ὺ σοΠαΏΟΓ, 
οἵ δὴ οοοδβϑίομδὶ ρεπογαῖ, δηῃάᾶ οὗ [δ τηϑυλῦδογα οὗ ἐπεὶγ 
οἼ ἴδ ]165. [Ἷ}η ἔδοῖ, ἢοὸ Ὀοίξοσ 1] υϑ χαιϊτου ἰΏ8η [ἢ15 

οὗ θδη ΕἌΣΓΑΣ οδϑη 6 ἐουηά οὗ [δα ἔδοῖ δαὶ 8 τηδῃ, 
Ὠοννανοσ Ὀσγι]Π!]}δηὐ 845 ἃ ὈΙΌΔΟΪΟΣ δηά 85 ἃ Ὑυῖογ δηά 
ὨΟΎΟΝΟΙ ΔΟΟΟΙΏ ἢ 5Πη64 85 ἃ οἰαβϑίοαϊὶ βοδοΐασ, 15 Ὀυΐ 8 
Ὁ11η4 Ιρδάθσ οὗ [μ6 ὈΠ πὰ θη δα δἰζοηρίβ ἴο βρϑακ 
ὩΡΟΩ δυοἢ οογηρ οαθα τηδίϊοσβ 845 ἰἤοβθ Ὡὶοῦ δῖα 
Ἰηνοϊνεά ἴῃ δὴ ἰηϊσοάδαοίίζοη ἴο (δε Ὀοοϊς οὗ Ὠζδηίοῖ, 
νυ τμουΐ Πανίηρ σϑὺ στηδϑίοσοα ἰδ6 ἰδισυδροβ δα [Π8 
᾿Ἰτογαΐασγα οὗ Βαονίοη δηά Ῥογβίδ. 

Οπαδρίοσγ ἰγοα ὑσοδαῖβ οὗ {δα δοήεμος οὐ ἰδ οἱδον δι δ] ταὶ 
ἀπειποηίς απὰ οὐὗἨ ἰδ τιοημηηοης ἃ5 ἴο 8ῇ οχρραϊίοη 
οὗ ΝερΡυςδδάηοζζασ, βαϊά ὃν Τϑδηΐοῖ ἴο αν Ῥθθη τηδάθ 
δραϊηβί ]αγυβαίθηι 1η ἰδ ἰμῖγά γϑαγ οὗ Το ῃποίϊαϊοίιτη. Ιὐ 



νὶ Τηἰγοάποίοη 

Ὑ11 Ὀ6 ποιίεά {παῖ ἰῃ (15 ρασίϊουϊαγ οαδ6 οὗ (86 δἰεροά 
51:16 ησοο οὗ οἴδμοσ βούυζοθϑ, ἴποσα 15. ἃ ἰδοὶῦ ονοσϊοοϊσηρ οὗ 

1[Π6 [αϑὈἸ ΠΟΥ ἰο [15 Ἔχρϑαϊιϊίοη δβοσάθα Ὁγ ἰδ ἔσαρ- 
τηθηΐβ οὗ Βογοβίϑβ, ννῶο βίδίος ἰδαῖ ΝορυοδδάμθζΖζασ νὰ 

ἴῃ Ῥαϊθϑίδηθ αὖ Ὁ86 {τπὴ|6 θη ἢ15 ἔδῦμοσ ΝΑΌοΟροΐασβασ 
ἀϊοά, νοῦ δοοοσαάϊηρ ἴο 86 Βαδγ)])ομίβδη δυϑίδαι. οὗ 
τοοκοηΐηρ [86 γϑαῖβ οὗ 8 [ἰηρ σου ἤανε Ὀδθη ἰδς6 
[τά γεαγ οὗ ]ϑμβοίδίστη. Τὸ τν 11] Ὀ6 ποίδά, ξυσγίδογ, ἰδὲ 
{δ οΥ [165 ἴῃ ὑποῖγ αἰ] Θραύζοῃβ οὗ ΟΓΓΟΣ δραϊηϑῦ πε δυῦδοσ 
οὗ ϑδηΐοθῖ ἢανα ἔαϊ]οά ἴο οοηϑιάθσ [6 τοΐα τηδῦϊοσ οὗ [86 
ἀἸοσθηῦ παγβ οὗ τοοκοηΐηρ (δ6 τορδὶ γϑδγβ οὗ ἃ ἰίηρ, 
δηάᾶ τῃ6 ἀἰβογοης ὑ1π|65 δὲ νοῦ, διηοηρ αἰ οσγοηῖ π8- 

ἰἴοηϑ, [6 γϑδσ γγὰ5 Β ρροβϑά ἴἰο Ῥορίῃ. ΤὮ15 ἔγθα θην 
τοηάογε ἰὖ νον ἀπ ἤου] ἴο ἀδίοσιίηθ 86 σοσσοϑροηάτησ 
του ἢβ δηα γϑδῦβ οὗ ἃ Κίηρ᾽᾿β σείρῃ ἴῃ [δε ἀἰβοσγοηῖ 
οοιηΐσιθβ, δηα βῃουἹά σαῖκο τ15 δον ἱῃ δϑϑοσίϊηρ ἰῃδί 

106 ἰηϊτά γϑασ οὗ ἃ ἰῆρ ἰῇ οὔ ἀοουπχοηΐῖ ρδῦ ποῦ 
Ὀ6 [6 56 171|6 85 [26 ἰουτίῃ γϑασγ ἰῇ δηοΐμογ. Αραίη, 
Ι 9ῆον 1ἢ [815 ομαρίοσ μαῦ 7οσγοσηϊδῃ δα (με ὉοοΪκ5 
οὗ Κίηρβ δηά Οὔσοηιοῖθβ ἄο ποῖ ρυγρόγί ἴο ρῖνα τ15 
8. σοπλρϊοῖΐα Ὠϊβίοσυ οὗ [86 {ἰἰπ|65 οὗ ΝορυςδδάηρζΖζαγ, 
δηά [ῃδὲ, ἤφηςσ, 10 15 ποὺ ἔ81τ ἴο 580 δα δῇ ονθοΐ ψῃ]οῖῦ 
15 τηθη!]Ἱοηρά 1ηὴ ὨΔη161] οδηηοῖ 6 ἰσα Ὀθοβϑῦβα 1 15 
Ὡοῖ τηϑηϊ]οηθδά 1ἢ {656 οἴμοσ υτιϊϊηρϑ; δηά, ἔαγίδοε, 

παῖ τῆς τηοηαπγθηῖβ οὗ ΝΟ ΟΠ Δά6ΖΖΑΓ 580 ποίῃ!ηνρ 
ἀοδηϊΐα δρουῦ ἢϊ5 τὐϊ][ῦὍῦατν ἀχρϑαάϊιίίοηβ, οχοορῦ δρουΐ 
οὔ6 ἴο Εργρί ἰῃ 15 (ἰγίγ-ϑονθηςῃ γϑᾶσ, δἰ δουρῆ ὑπ 6 
ἄο 5ῆοννγ οοποϊυβίνεῖυ ἰμαὺ Ὧ6 ψὰβ ᾿ἴηρ οὗ ϑυγία δηά 
ΤΏΘΔΩΥ οὗἴδοσ οουηΐσιοβ, ΏοβΘ ἰἰηρβ ασὰ βαϊά ἴο ἄο 815 
ὈΙΔάϊηρ. 1,Δ5Ε]γ, 10 15 σΒονγῃ δαῖ 1 [6 ἔγαρτηθηῖβ οὗ ἢΪ85 
Ὠιβίοσυ οὗ Βαρυΐοῃ, Βογοβιιβ δ ρροσίβ [Π6 βἰδίοσηθηΐ οὗ 
Πδηϊοῖ, αὐ ΝΕΌυςμδάηθζζασ τπϑάθ δῃ ὄχρραϊτίοῃ ἰὸ 
Ῥαϊθϑίηθ Ῥεΐοσε ἣθ ψχα5 ογσγονγηθά 1-}1ηρ οὗ Βδυΐοη, δηά 
ΟΔΙΤΙΘα ΑἸναΥ 500 115 ἔσοσῃ [ιἅθ8 ψῃϊς ἢ χοσα ρῥἰδοβά 1 815 



Τηϊγοάιοίοη νἹΐ 

ἰορῖα δὖ Βαργυίοη, δῃά ἰμαΐ [ῃθτο 15 20 βἰαίθαρηϊ 

τηδάβ ἴῃ ᾿ϑηΐοὶ δρουΐ 0815 Ἔχροάσιοῃ νοῦ 15 1Π Δ 
ΨΑΥ οοηἰτονογίθα Ὁ. δὴν οὔμοσ αιγθοῖ δ τ ΟΩΥ. 

ΟΒδρίοσ ἴουσ δῆβννοσβ ἃ ζαγτίμοσ αασϑιίοῃ οοηηθοῖθά 
ἢ [86 οχροάϊιοη οὗ ΝοΡυοΠδάη62Ζα αραϊηβὺ Τογυ- 
βδίθυῃη ἴῃ ὑδ8 ἰῃἰγτά γϑὰγ οὗ Τϑ ῃβοίδίκίτη, γίϑίηρ ἔγσοσῃ ὑπ6 
οἤαγρα πὶ 6 δυΐδογσ οὗ δηϊοῖ πιδάβ [αΐδε ἐμεγ- 
}γεοίαοηδ οὗ ἴδ βουζοθβ Κηόνῃ ἴο ἢ. Δῃ δχδῃγ- 
ῃδίϊοῃ οὗ ὑπ6 δ᾽θρεά βουγοθβ οὗ δηϊοὶ 5 ἱηξοσσηδίίοη 
βῃονγοα δῦ Ὧ6 ἄοοβ ηοΐ οοηὐγασιοϊς {Π656 ΒΟΊΓΟΘΘ ΟΣ 
τ δῖα στο Θοῦ5 ᾿ηἰογρσγοίδιίοη οὗ ἐμοῦ; Ὀυὺ ἰῃαῖ, οἱ 
186 οοηΐτχαγν, Ὁ 15 {86 οτἶο5 ψῶο, οἡ {πα σστουηά οἵ 
[μοῖτ ον τρ]Π]οδίίοηβ δηάᾶ σοη͵θοΐαγοβ δηα βοσηθ τ 68 
οὗ ΤΠ6ΙΓ οὔαθ8 Ἰρῃοσθαηοθ οὗ σΘΟΡΥΔΡΌΩΥ δηά οὗ [86 815- 
ἰοσίςδὶ 5ἰϊαδίίοη, πᾶνε σγϑδῖν τηδηυξαοϊυτοα ΟΓΥΓ ἱτη- 
Δρίηοα ἃ οὐδ δραίηβδί ΤΠ δηῖϊοὶ. Νὸο σοσβ δϑιοῃϊβῆϊηνσ 
Θχϑσηρίθ οὗ [86 ξαργίοδίίοη οὗ Ἔνι άθηοα οδῇ 6 ἔουηά 
1η 16 Βἰδίογγ οὗ οὐ ἱοῖβηχ τ[μ8 [ῃ6 156 νοῦ 15 τηδάδ οὗ 
ἰδ βἰαϊεηθηῖβ οἵ τῆς ΟἹΪά Τοβίδεηθης τὶ τορασζγά ἴο 
Οδγομοη θη, ἴῃ ογάοσ ἰο βσῇον δαὶ Νορυςοδδάμοζζαγ 

οδπηοῦ ἢανα τιονϑά δραϊηβδὺ [ογυβαίθηι ἃ5 ἰοτρ 85 [815 
ξοτίγαϑϑ ννὰβ ἴῃ [δ6 μδηάς οὗ ἰῆε Εργρίλδῃβ. Τδ6 οὔ 5 
οὗ Τθδηϊοὶ ἢανα αϑϑαπιθά ποῦ τ]ογοίγ ὑδδὺ [86 Εργρύϊδη5 
δά (δγομοη δῆ ἴῃ {ΠΕΣ Ῥοββοϑδίοη, αὶ αἷϑο (δαὶ ἱΐ 

ἴαν οὐ ἰῆ6 γᾶ  ἔσοσῃ 7ογυβαΐθπῃὶ ἰο ΒαΌΥ ΟΣ, 50 85 ἴο οπΐ 
ΟΕ, 18 1ῃ δὴ δϑῃδην 5 βαηάξβ, ἃ Ῥοβϑὶῦ]δα γοϊσοαϊ οὗ Νεῦυ- 
ομδάῃοζζασ ἴσοι Ῥαϊθβδίίηθ ἰο Βαρυίοη. Α Κπονϊθάρα 

᾿οὗ [πΠ6 ροβτίοη οὗ Οδτομει βῆ δηά οὗ {86 11η)65 οὗ ἐγαξῆς 
ἔτοτῃ δ βοῦβ ἴο [6 Επρῆγχαϊεβ δου] ἤανα ὑσθοϊυ θά 
τῆθπι ἔσομι βἰδίθσηθηΐβ 50ὸ τηβοϊθ τῆς ἔΓΟΠῚ ἃ σΕΟΡΤΑΡὮΙ- 
οδ] δηδ τὲ] τασν ροϊηὐ οὗ νίον. 

Ομαρῖοσ ἔνα ἱηνοβυραϊοβ [ῃ6 μδ6 οΓ {46 τυογὰ 70Υ ξἴηρ, 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΪν ἴῃ ὑπ6 ϑοηγῖς ἰδηριαροβ. ΤὨΐβ5 αἰἰβου βίο 
βῆονϑβ ἐμαὶ ΝΟ ΠΔάποΖΖασ τδὺ Αννα ὈΘΟῺ οδ]16 «ἃ Κίηρσ 



ὙΠ Τηϊγοάιιοί!οῇ 

Ὀοΐοσο δὲ5 δι μον 5 ἀθδαίῃ; δηά ν11]] βόσνα αἷϑο 85 δὴ ἰη- 

τσοάδποίίζοῃ ἴο {86 ἀϊδουπδίοη οὗ [86 Εἰ ρϑῃΐρ οὗ ΒοΐϑῆδζΖ- 
ΖΑΙ δηά (δαὶ οὗ ᾿ϑαγίυβ [86 Μδαάοσ, ἰῃ ἰδαῦ 1 11π5ἴσαςθβ 
δῖ ἰῆογα σὺ Ὅ6 ἔννο ἰππρβ οὗ [86 54Ππ|6 ρῥἷδοθ δὖ [86 
5816 {1Π16. 

ΟΒαρῦίασ δἱὶχ οοηῃϑδίοσβ (86 οὐ]θοίϊΐζοῃβ τηϑδάβθ ἴο [86 
Ῥοοῖς οὗ Ὠδηῖθὶ οἱ μ6 σγουηά οἵ ψϑδῦ 1 5αγ8 ἴῃ στορασζά 
ἴο Βείδμαξεαγ. Ἡοτο, 1 15 βῇονῃ ἰμδὶ Βοβῃδζζαγ, [ἢ6 
800} οὗ Ναρυηπαίά, την, δοοοσάϊῃρ ἴο 6 υὑϑᾶρο οὗ 

ἰῃοθα {}ς}Ὰῶ65, να Ὀδθη δἷθο (δ6 βοῇ οὗ Νοῦυςδδάηο:- 

κατ; ἰδαὶ ἔβεσα 15 ροοά σϑδϑοῦ ἴο βίρροββ ὑπαὶ ἢ6 
γγὰ5 Κίηρ οὗ [86 Ομαίάθδηβξ Ὀδίοσα ἣθ Ὀθοδζηβ ηρ οὗ 
Βαργυϊοσ; ὑπαὶ 6 δ ἢᾶνα Ὀδοη Κίηρ οὗ Βαργΐου Ἰοηρ 
ΘΩΟΌΡὮ ἴο 1.501} [ἰδ6 ττὶΐοσ οὗ 4116] 1 βρϑακίηρ οὗ 815 
Εχϑὶ γϑδσγ 85 κίηρ οὗ ῃδΐ οἰΐγ; [δ [ἢ ἔδοῖ ἰῃδ΄ Ὧδ 15 ποῦ 
ο4116ἃ Ιτρ οἰβονῆοσαε ὉΥ ἢἰβ οοπίθχηροσασίθθ 15 ΒΙΤΩΡΙΥ 
δῇ δγρυτηθδηῦ ἔσοσὰ βιΐθηςθ, ρασγδ] θα ὉΥ οἴδεοσ ἱηϑίδῃσαβ; 
δηᾶ μα ποῖῖποσς [86 ὈΣΌ]1ο41 βουτοθς οὐὐδιάθ οὗ Τ᾿ 6ηιοῖ, 
ὭΟΣ ἰδ6 τηοηυτηδηΐβ, 584 ἰδδαὺ δὴν τῇδ οὐμασ ἰῆδη 
ΒοἰβῆδΖΖζασ γγ85 ἰαϑὺ 66 [αοἰο Ἰὰτρ οὗ ἴῃε οἷν οὗ Βαργυΐοῃ. 
1 βῃοσί, 1 15 βϑῆονψῃ δαὶ [86 ονϊάομοα 815 ἴο βυαῦὺ- 

βἰδηϊ δῖα [μ6 δϑϑοσίζοῃ ὑμαὺ {86 βἰαξοσγθεῖβ οὗ 8216] ἴῃ 
ΤορδΓά ἴο Β 6,58 ΖΖαγ δα [4]58. 

Ομαρίοεβ βονθη ἴο ἰμίγίθοη ἰσοαὺ οὗ 411 ἰῇ α865- 
ἸΟὴ5 ἰπαὺ αν ὍὈδθθη σαϊϑοθά οοῃοοσηΐηρ Ζαγίμς {δέ 
Με δὰ ἰδ Μεάΐϊδη Ἐπιρίτα, βϑβονίηρν δαὶ ἰξ να 
1Ιἀοηθν Πατῖ5 τ τὯ6 Ουράᾶγα οὗ ἰμ6 ἱῃϑοσιρ ]ΟΏ5, 
{Πόσα 15 Ὧοὸ οὈ͵]θοῦνα σθάϑου ἔοσς ἀθηγίηρ ἰδ6 ὑσγυα οὗ [Π6 
ὈΌ]1οΔ4] σἰαϊοσηθηῖβ τ] τοραγά ἴο πἰπι. [Ι 15 βσῃοψνῃ, 
δαὶ ᾿δγίιι5 ταν αν Ὀδοη {6 Ὥδτηδ οὗ ἃ Μεάς; ἰῃδὶ 

Ἦ6 ΤΊΔΥ Βανὸ Ῥθοῶ {6 50η οὗ ἃ πηϑῇ οδὶ θα Χογχας (ΐ. 6., 
ΑΒ δϑιθσγαϑ) οὗ [86 5Ξθοά οὗ 6 Μϑάδ; [μαῦ 6 ζὭδυ ἕδανβ 
τοῖὶρηθδά δ [6 58:16 ΕἸΤῚ6 85 Ουὐγιβ δηά 85 βιὉ- Κίηρ αηᾶοσ 
Ἀΐτι; [δῇ δ6 οουἹἱά πᾶν δρροϊηϊθά οὔθ δυπάγεά δηά 



Τηἰγοάποίοη ἱχ 

ὑΘΏΓΥ 5 ῖΣΔΌ5 ΟΥ̓́Τ 815 Ἰηράοχῃ, ανθῶ ἱπουρῶ Σὲ νγὰϑ 
ταβυσοϊθά ἴο Ὁμαϊάθα δηά Βαρυ]οηΐα δἷοηθ; [παὶ ἢ6 πᾶν 

δανα δά ἃ ἄδῃ οὗ [Ἰοηβ, οοηὐδιηϊηρ ᾿ἸοΩ5 ϑυποίθης ἴο 

ἢανα ἀενουτοά {86 οοπδρίγαΐοσβ δραΐϊηβδὶ ᾿βδηϊοῖ δηά 
{ποὶτ ἔδι]1165: [δὺ ἢ οοὐἱά ποῖ Ὦανο Ὀδοη 8 γσοβϑοίουῃ 

οὗ Πα Ηγβίδβριβ, οσ οὗ ΔΩΥ͂ ΟΠΘ, ΟἹσ δἷΪ, οὗ {86 Ῥογβίδῃ 
Κίηρβ οὗ {π6 πδῖὴθ ᾿δσίαβ; 1η βδοσγί, {μαῦ, σγδηίζηρ [μαὶ 
Πατίυβ ἴῃ6 Μοάδ μδά ἔννο δδθβ (ἔοσ ψἱοῦ συ ρροβιιίοη 
1[Πογὰ 15 δρυηάδηΐ ονἱάθησοα ἔσοπι [δ6 δηδίορυ οὗ οἱδοσ 
Ἰηρ5), ὕβογα 15 ηο στουηά ἴοσ ᾿τρυρηΐηρ 86 νοσϑοὶῦν 
οὗ {π6 δοοουπΐὶ οὗ ᾿ϑασίαβ ἰῃ6 Μεάδ δ5 ρίνϑῃ ἰῇ ἰδ6 Ὀοοϊς 
οὗ ).δηϊοῖ. 

᾿ς ΤῸ ΡῬδγθοα ΔΓΊΖθ, 1 15 βρονῃ, 1ῃ οδαρίοσ βανθη, ἰδαὶ 
ἐν 15 ρυσα οοη]ϑοίγα ἴο ΞΈΡΡροβα ἰῃαὺῦ {86 δαΐδοσ οὗ 
ΤΠ δηΐθὶ ὑδουρὺ ἐπαΐ 1ϑαγίμς ἴῇ6 Μεάβ ηγεοσοάρα Ογγμς 
[86 Ῥοσβίδῃ 85 ἰϊηρ οὗ Βαδγίοῃ, οσ (μαὶ Ουσγὰβ βιοοθοάσδά 

ἴο [86 δυυρίσα οὗ ΒαΌγίοη οὐ ἰῆ6 ἄδθαίἃ οὗ {86 Μράϊδῃ 
Ῥλασαβ; ξασίμογ, 10 15 βΒῆονῃ, ὑπαὶ Πλαγίαβ [86 Μϑάδ τηδύ 
αν δά ἃ ϑσεοοπά παῖμο, αυνατα (Οοῦτγγϑβ5), δηά (δαὶ 
Ὧ6 Ῥσορδθῖὶν τοοθινθά 86 ρονοσγησγηθηὺ οὗ (δὶ θα δηά 
Βαδργίοῃ ἔσομι Ουτσγαβ. 

Ομεαρίοσ εἰρῃϊ ὑσγθαῖβ οὗ [6 βἰδίοσηθηΐβ οὗ Ὁ δηϊοῖ τ] 
τορασζά ἴο [6 ραζί ἰδίκθη ὉΚ ἴῃ6 Μοάδρ δηά Ῥοσγείδῃβ ᾿ 
τοϑρθούνοϊν 1 [6 οομφηοεί οὁ[ Βαδγίοῃ, αιλὰ βῇῆονβ δαὶ 
ΏΘΥ γα 1 Βδστήοην συ] [86 τηοηστηθηΐαὶ ονϊάθηοοθ. 

Οδαρίοσ ἢὴ6 ἀϊδβου5565 [ῃ6 δ΄Θραίίοη δαὶ {π6 δαῦποσ 
οὗ Τϑηΐοῖ νψὰβ ἀομοίεηξ ἠπ κηποιυϊοάροε απὰ οοηξιδοά ἰῃ 
τδοαρῃῦ 1 [86 δἰαϊοιηθηΐβ τ] οὮ δ6 τηδῖκο5 τὶ ἢ τορασά 
ἴο [86 Ῥεγβίδῃ δωρίσθ, ββϑρθοὶδ Ἵν τὴ τοραγά ἴο [86 
ὩΔΙΏ65 8η4 ΠυΠΏΡΟΙ οὗἉ 115 Κίηρβ, {π6 δρϑβοϊαΐθ συ ]οσϑῃϊρ 
οὗ Τϑασῖ5 86 Μοάο, δῃὰα ἰῆ6 αἰνίϑίου δηᾶ Ὡυσροσ οὗ 

1.5 δαύΣα 168. 

Οβδαρῖεοσ ἴδῃ δῆβννοσβ [6 δδβϑυσηρεοι ἰδαὶ ᾿Πϑαγίυβ [Π6 
Μαάς ἢδ5 δε οορζηδοα ποτ αγίμς Η γείαςρὶδ, Ὀδοδίβα 



Χ Ιηἰτοάιιςξοι 

ΘΔΟἢ οὗ Ώθη) 15 βαϊά ἴο αν ογρβϑῃ)Ζϑά ἢδ15 κίησάοτχῃ ἰηἴο 
δαύταρίθβ. [Ὁ 15 βϑῆονῃ δαὶ 86 βαίσαριθβ νασίϑα 50 1π 
οχίθηῦ, ἰδαΐὶ ἰδοσα ΤΔΥ Θδϑῖν αν Ῥδθθα οἠδ δυηάγεά 
δαηὦ ὑνθηΐν οὗ ἴθ ἰῃ [86 ἀοπιπίοβ ονοῦ ψὩΙΟΝ 
θάγσῖβ ἰῇ6 Μρεοάβ νψὰβ σηδάθ ἰηρ; δῃά δαὶ δσῖι5 
Ἡγπίδβρις 14 ποῦ ογρίηδία [86 σονοσῃσηθηῦ ὃν Ξαίσζαρῃϑβ, 
δίηοα 86 βϑυσίδῃ τη οηδγοῆβ, Θβρθοὶ ἶν ϑαγροῦ [6 
ϑοοοηά, δά ογρϑδηϊζθα ὑμεῖγ Ῥοβϑοβϑίοηβ ἰῃ [Π6 5816 
ΤΑΔΏΏΘΓ, 

Ομδρίοιβ οἴονθ δηά ὑπεῖνα σοὶ οὗ ὑδ6 δϑοϑουυγρίϊοη 
ἰδαῦ Πϑαγία5 86 Μαεάσ 15 ἃ γεϊεοίίοη οὗ ̓ϑαγίμς ΠΗ γείαδρίς. 
ΒΥ ἃ οδγοῖιϊ οοσωρασίθοῃ οὗ ψῇδὶ ζδη16] βδαᾶγ5 δδρουΐ 
αγίαβ [6 Μοάς υἱτἢ τυμαὶ 15 ἱζηονγῃ ἔσοχῃ 811 βουσοθϑ 
δθοιυϊ Παγί5 Ἡγϑίαβοίβ, [86 ον ἄθηοα 15 ρίνϑῃ ἴο βϑῇον 
παῖ, τ βαΐανοσ οἶδα γι ἰδ6 Μοάβ σῶδν ἤδανε Ὅδθθῃ, 

86 οαπηοῦ ἢδανθ Ὀδθθῇ ἃ σοβοροίζοῃ οὗ ᾿ϑαγίυβ Ηγϑίδϑρίιβ. 
Ιῃ οδαρῖοσ οἷονθη δὰ ἀϊβουβθθά [86 Ὡδτηθ5 δηά ἔβ11165 
οὗ [6 ἴἵνο ἰηρβ, βϑῃονίηρ ἰδαὺ 1 [656 ρασίϊοιϊδγ 
Ῥαγα5 [86 Μροάρ οδηηοῦ βανα Ὅδθθῃ ἰδ6 σοβθοίϊζοῃ οὗ 
᾿λασίαβ [86 Ῥογβίδῃ. 

Ομαρῖοσ ὑπεῖνα βῆονβ μον ἐΐέ ἕο ζἧμρεο αὐἰ767 ἴῃ τδ6 
856 δῃά τήϑηηοσ οὗ (μοὶσ Ὀδοογηίηρ Κίηρ, 1 {ῃ6 ὩδΙηδ65 
δῃά οχίθηΐ οὗ ἴμ6 Κιηράοσηβ. ονὸσ ψὩὶοἢ ἰδ6Υ συϊοά, ἰη 
ἐπεὶγ τοϊαϊτίοη ἴο οὐμοσ Κίῃρϑβ, ἴῈ ὑδοὶσ το βοάβ οὗ ρονοσῃ- 
τηϑηῦ, δηά ἴῃ ὑεῖς ροσβοηδῖ ομδγδοίοσιϑίῖοβ. 

Οδαρῖοσ ἰδίσγίθο ἰσγοαῖβ οὗ {π6 αἰερεά οοημδίοη ΌΥ 186 
διιζῃοσ οὗ Τ.δηΐοὶ οὗ Χοσγχοβ δπά ᾿ασίι5 ΗἩ γϑίδϑρίβ, δηά 

οὗ 815 ἔασίῃοσ δ]θροά οοηξυδβίοη οὗ [ἢ ϊ5 4]]6ρεά οοηδιιϑοά 
ΣΧογχθο- γι ἢ ᾿αγία5 Οοάοσηδηηι5. [Ι{ ἰγοδῦβ, 

ἔατίμοσ, οὗ {π6 δἱ]Ἱερθά Ῥοϊΐοξ οὗ ἐμ δαΐδμοσ, ὑπαὶ ἵπεσο 
Ὑ78.5 8. ὑΓασρδηῦ τοραΐσα ὈΥ ΔΙοχαηᾶοσ [ῃ6 αγθδῦ οὗ δῇ 
αἰδοῖ οἡ Οτζϑθοθ ὉΥΚ [815 οοηΐξικοά Χοσχοϑ- ασι5- 
Ἡγπίδϑρὶβ- Οοἀδοσηθηηι115. 

Οβαρίοσ ἐουγίθοῃ ρῖνεβ [ῃ6 ἰαίοϑδὶ ονυϊάθηοθ ἴο 5ϑῇοννυ 



τυποάδυςῖος ξο 

τπαὶ ϑμδα 1ῃ [86 ἔτη οὗ Ὁ δη161᾽5 νἱβϑίοῃ νγαϑ 1η 811 Ὁσοῦ- 
ΔΌΣΗΟΥ ἃ ῬὉσονίῃσθ οὗ [86 Βαθυ]ο δ οπρῖτα. 

Ομαρίοσ δἔϊθοῃ ρίνεϑ [86 ἰαίεδὶ ὄνιάθηοα ἔσγοσῃη [6 
τὴοηστηθηΐβ δη ἔσοῃλ σηθαϊοδὶ βοίθηοθ ἰθπάϊηρ ἰο 
οοηῆσηι ὑπὸ Πἰβίοσιοι τυ οὗ 411] [6 βἰδιίοσγχοηϊβ σϑάθ ἰῇ 
Ὀϑδηϊοῖ αρουὺῦ [Π6 ἕδος, [π6 οδαζγδοίοσ, δηά ἴῃς ἀυταίοῃ, 

οὗ [86 »παάημεδς οὗ ΝΝοδμοπασΉ: ΖΑ. 
ΟΒαδρίοσ βἰχίβε ἀϊβοιββαβ ἐπθ ὑβθοσν ἐμαὶ {86 οαϊοῖς 

οὗ [86 [ἱπρ ἃγὸ ἱπιροβϑὶθῖθ. ΙΒ όσὸ μον ἰδαὺ ἰδοβο οὐϊοίς 
σαπηοΐ δὲ οΑἸϊο εἰ Γ ΤΊΟΓΣΑΙΪΥ, 1668, ρῃγϑί ον, οσ 
ιϑδίοσίοδιν ὠμροσδίδίθ. ΤὨας ἴδον ἂῖ ποῦ πογαϊ 
ἸΤΩΡΟΞΘΙὮ]6 15 βΒδονγῃ ἔσζοσῃ δηδίορυ ὉΥ {δα οδαϊοῖβ οὗ [86 
ἘοΙΏΔΩ ΘΙΏΡΟΓΤΟΙΒ, 8η4 ὉΥ [86 ἰδησί οὗ [ῃῆ6. Βοχηδῃ Ὠίογ- 
ΔΙΟΩΥν (δαὶ ἰῃ6 οδυτοῦ τδν 0501 ἰηβιοῦ οἡ Ὠογοιϊοβ 
[86 δηλ οὗ ἀδαΐῃ; δηά, αἷϑο, ὉΥῪ 4 βοἰυαάν οὗ [86 
οδδγδοῖοσς οὗ Νουα θΖΖασ 85 στονθδὶθα 1 15 τγοηῖ- 
τηϑηΐβ, δηά οὗ ϑατγίυ5 [6 Μεοάςδ 85 στονϑαδαϊϑά ἴῃ Τ᾿ δηὶοϊ, 
ἰὴ οοταρδαγίϑοῃ τὶ βδυςῖ ὑγγαηΐβ 85 Ἡρησυ ΝΤἼΠ οἵ 
Ἐπραηά, ῬὮΏΠῚΡ 11 οὗ ϑραίῃ, δηά [ουἱβ ΧΙΝ οὗ Εσδῃσοο. 
ΤΒαῖ ΠΟΥ ἃζα ποὺ ἰεραϊν ἱτυροβϑῖθ]α 15 βσῆονῃ ὃΥ ἃ 
ΤΟΝΊΟΝ οὗ ψῆδί 15 Κπόνῃ οὗ [δ αν οὗ δηοίθης Βαρυ θη 
δηὰ Ῥεγεία. Τιδὶ μα Ὄχϑοιίίοῃ οὗ ἔμ 656 ἄδθοσθοβ ννᾶβ 
τοῦ λυσίοαϊν ἱτπιροβϑὶρθῖα 15 βϑῇοσχῃ ΓΚ ΠυΙΊΘΓΟΙΙ5 
ΘΧδΏ10165 οὗ δἰ τ αν οαδο5 σίνοθῃ ἴῃ ἰδ Ὠἰδίοσίθϑ οὗ 
Αξϑυτία δηᾶ Βδαουϊοηΐαβ. ΜϑΩΥ δχϑῖΏρ 65 ὑσονα {ῃ6 
ΘΟΙΠΏΟΏΠ655 οὗ ὈυΓηηρ 1η [6 γα 45 ἃ τηϑίδοά οὗ ρα! 5ῃ- 
τηθηΐ. Τῇα ρῬοβϑι ΠΥ οὗ ὑμδ6 ἀοοίσγαοίίοη οὗ [86 οὔθ 
Βυπάτοά δηά ὑθηςΥ βαΐσαρϑ δηά ὑμοὶσγ ἔδυ] 65 ὉΥ ἸἸοΏ 85 
15 βϑῆονῃ ἔσο [86 ἔδοῦ ἰμαὺῦ 86 πιοηυτηθηΐβ οὗ [86 ᾿ηρ5 
οὗ Αβϑυγίβ Βα ὺῪ ἰδαὺ ἴδον δα τηϑηδροσγὶθα οοηΐδίηϊηρσ 
“411 [86 δηϊτηδὶς οὗ [86 τηουηΐαίη5 δηά οὗ {86 ρἱδίῃβ, ᾽" 
Ἱποϊυαϊηρ οἰορῃδηΐβ, ραηΐῃογβ, δηά οη5. Εαγίδοσ, ἱὐ 15 
βῆονγῃ παῖ Ἰἰοηβ αὖ [δαὶ ὑὄὴὸ ψοσα (δ6 ροϑδὺ οὗ [86 

ἘΌΡσαῖοβ γ 8]|16ν, υηάγοας οὗ ἰποπὶ Ῥεῖηρ ΚΙΠ6ά 1η 8 
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δἰηρία Ὠυηΐηρ ἀχρεαϊίοη, απ ἰῃαῦ ἰἢ Ομδ οδϑὲ πηθη-᾿ 
οηοαά ΌὉΥ Αϑδυγηδϑίσαραὶ,, ᾿ηρ οὗ Αβϑυσγία, δέν νουηνρ 
ἸΙοΩ5 ΓΘ οαρίαγρα αἰῖνα δηᾶ 5 ἃΡ ὈΥ Ὠἴτῃ ἴῃ [86 οἰζν 

οὗ (αίδοῃ. ΕἸΏΔΙΪΥ, 6 δβδϑογίίοῃ ὑῃδὺ ἴἤθγα 15 δὴ }ῖ5- 
ἰογίσαΐ ἸτΩ ΡΟΞΒΙ Ὀ1Π1ν ᾿Ἰηνοῖϊνοά 1ῃ [6 ἄφδογδος σθοοσάθά ἴῃ 
ΔΏ161 15 βδῆονῃ ἴο Ὀ6 ἰῇ Ὀδ561655 ζδρσγίο οὗ [86 ογἰ υ1οϑ᾽ 
Ἰτηδριηδύϊοη, ΘΒ Οἢ 845 οὗ ὑπ6 τῆϑην ἄθογθος 1 οἢ 

16 τῃηοηδγοῦβ οὗ Βαρνίοῃ δηά Ῥογβία τηϑὺ ἤδνα πιδάθ, 
ΟἸΪΥ ΟἿΘ ΟΥΓ ὕνγγο ἢδνθ οογηβ ἄοννῃ ἴο 5. ΤΏ ορίηίοῃ οὗ 
οογίδίη τθη ἰο- ἄαν ἰδαὺ 656 ἄθοσγθεβ οο]Ἱά ποὺ βανα 
ὍδοΩ τδάς, τησδί υἱοὶ το [Π6 ροβίϊίναε δνϊάθηθθ Τὸ 
ἄδην [Π6 δἰβίοσιοδὶ Ῥοβϑι ΟΣ Υ οὗ [86 ἄθογθοβ 15. ἃ ΡΌΓΟ 
οδ56 οὗ ορύρμτοη υο75:5 ουἱάσηοο. 

Ομδρΐοσγβ βανθηΐθοῃ δηά οἱρῃξοθθῃ ἀἸβοιι55 [6 ῬΡΟΒΘΙΌΙΙΥ 
οὗ [6 6 οὗ ἐδ6 τυογά ““Ομαϊάφα᾽" ἴῃ [86 5ἰχίῃ οθηΐυγυ Β.6. 
ἴο ἀἄεημοΐθ [6 γ156 πιθῃ, οσ 8 ραγὶ οἵ [6 ννὶβα στήθη οὗ 
Βαργυίοῃ, δηάᾶ (ἢ σοϊδίίοη ἰῃ τοῦ  4η16] βἰοοά ἴο [ῆ6 

γν]56 θη. Τῇ ονϊάθηοθ ραϊμβογοά ἱορϑίθοσ ἰῇ {8656 
οἤδρίοσβ βῆονβ ὑπαὶ ἴῆθγο 15 ἢο βιβηοίθηῦ σϑᾶβοῇ ἴοὺσ 

ἀδηγίηρ ὑμαὺ {Π6 νογά “μαι άθδαη  ἴο ἄθηοΐθ 8 οἷἶδϑβ 
οὗ Βαρυ]οηΐβη τνῦῖϑ6 τη ΤΊΔΥῪ ἢανα Ὀδθ ΘΙ] ογθϑά 85 
ΘΔΙΙ͂Υ 845 600 Β.6.; Ὡογ ἴογ ἀδβηνίηρ (ἢδὺ ἃ βίγιοῦ θν ΠΊΔΥ 
αν Ὀδθῇ ἃ πιϑροσ οὗ [Π6 οἶαββα οὗ Βαρυ]οηΐδη νγ156 
ΤΏΘη ἴο ψὨϊοῆ 8216] 15 βδαϊά ἴο ἢανο Ὀοϊοηρεάᾶ. Τῇ 86 
οὗ [ῃ6 ψοσγάβ ἔοσγ εὐῖδε ἴῃ 811] [8 ὅθι τς Ἰδηρυδρο5 ὑσονθϑ, 
πμαΐ τῆ ἴδγτῃ 15 δἴτυνδυβ υϑϑά 1 δὴ Ὠοῃοσγδῦϊθ 56η56, δηά 
ἐμαῦ 1 15 ἃ στοιιη6ε5 σα ρροκβιύίοῃ οὗ [Π6 ογιοοβ [Πα δὴν 
ὉΪΔΙη6 τῦᾶβ δνὸγ διζδοῆϑά ὮὉγ [Π6 τυσγιΐοσβ οὗ [ες ΟἹά Τεβίδ- 
τηθηῦ, οΟΥΓ ὉΥ ἰῆς 7Θν 5}} βογῖΡ65, ἴο Δ οἶδ55 οὗ γϑαΐ ννῖϑα 
τῆθῃ ἴο ψῇδίανογ πδίϊοη (ΠΟῪ τΔῪ ἢᾶνα Ῥεϊοηραά. 

Ηορίηρ [μὲ [15 νοϊασηθ τὺ οοηξβστηῃ [Π6 αὶ ἢ οὗ Δ 
ΑΝ ΘΓΙΏΡ ΟΩΘΒ5 ἴῃ [Π6 Ὠἰβιοσγιοιῦν οὗ ἃ ὈοοΐΪκς ννϊοἢ νὰ 5 50 
ΠΙΡΉΪΥ ρῥσγὶζεά δηά 80 οἔζεῃ αυοϊθά Ὁν οὖσ [οτγά δηά ἢ15 
δΔροβίϊθβ, δῃά ῃαὶ 10 τδυ βῆῆον ρασγίϊουϊαγίν ἴο ἤθη ψῇο 
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Ὦδνα ἃ ἄτα τεραζά ἴοσγ [86 ἴατγβ οὗ ον ἄθησβ, δον Ηϊπιον 
8ΔΙῈ [16 ρσσγοιηάβ οἡ ψΏΙΟΪ βοὴ νου]ά σο͵θοῖ [06 ἰδ5[.- 
ΤΏΟΩΥ δηά ἱτηρυρσῃ [.6 νογϑοιῖῖν οὗ [86 τυυτὶΐζοσ οὗ ϑ δηϊοὶ, 
Ι βοβά 10 [οσί ἀροὴ 105 τηϊβθίοη 1 ἴῃς τψοσά. [1 ἐὺ 5841] 
Ὦδνϑ βοσνθᾶ το οἴδμεσ ρίγροβο, 1 Ὧδ85 δὖ ἰϑαϑὺ δοοοϊῃ- 
ΗΠ ̓Ιϑροά ῃ15:--ἰὸ 85 οοῃνηορα ἰὯ6 ττιϊοσ ὑμαῦ (6 
τηρίῃμοάβ ρυζβυρα ΌΥ τϑΩΥ 50-0 8164 ὨΙΡΏΘΙΓ οΥἹΟ5. 8.6 
1Ἰορίοδὶ, ἱσγα ]οηδὶ, δηά μηδοιοηῆο. ΤὮΘΥ δζὰ 1]ορὶοδῖ 
Ὀδοδίβα πον Ὅδρ [86 αυοπίίοη αὖ ἰδθιθ. ΤὙΏΘΥ δῖ 
ἹἸτταϊϊοηδῖ Ὀθοδίβθα ΠΘΥ δβϑυσηθ ἰδδὺ Ὠἰδίοσίο ἔδοῖβ δ ’Ὸ 
561{-ονἀοηΐ, δηά [δαὶ [δΥ οδῃ βοῦ ᾿τητῖβ ἰο [6 ροββὶῦ 6. 
ΤΏΘΥ ἀζὸ υηδοϊθηθῆς Ὀδοδῦ56 [ΠΘῪ 856 [ΠΘΙΓ ΟΠ] 5] ΟΠ 5 
οὐ ἱποοσηρίθία ᾿πάδαοοηβ δηᾶ οὐ 8 ὑὈσγδαοίϊοδίὶ οἱδίστη οὗ 
οὐ 150 606. 

Βεΐοσζα οἱοβίηρ τὴν ἰηϊγοάποϊοη, ἃ ἔονν ψοσγάβ οαρῃΐ ἰο 
ὉὍα 5814 δρουῦ [6 βούυγορϑβ ἔσοτῃ ψ Ὡ]οἢ 1 δανα ἀογίνοα τὴν 
δνϊάθηοθ. (Ἃσοηργαῖν, 1 Ψ1]1 Ὅ6 οὐβογνθά [δδῦ 1 ἢανα 
ΔΌΡΘΑΪΘβα ἴο [ἢ Ξἰαπάατγά οατϊοηβ οὗ ἰοχίβ 1η [ῆ6 οτἱρίηδ 
Ἰδληρσύδροϑ ἰῃ οὗ (Π6Υ ἀσὸ ντιτθη. ΝΏΘΩ θογα οχίϑὶ 
ροοά ὑγϑῃβίδ. ἢ 8Δ5 1 [ῃ6 8456 οὗ βοσδ οὗ [ἢ6 οἶδϑβϑϑῖοδί 
Ἡϊφοιοσίδηβ, 1 ανθ τηδάβ ἔγθαε 1.56 οὗ {π686 ἰσϑῃβί δύ οῃβ, 

δἰνναυβ, Ὠονονοσ, δἔοσ οοσρασίβοη ἢ ἴδ6 ογρίηδῖ 
ἰοχίβ. [Ι͂}ἡἢ [86 οδδὲ οὗ οἴδβογβ, 1 ἢδνα βοουγοά 85 ροοά 
ΨΟΙΓΒΙΟΏΒ 85 Ῥοββίρίθ, τ βοῦ, ῬΏ1ΠρΡ Ηοναζά ὙΠ] ποι, 
Α.Β. (ἀἰοά 76 27, 1913), ὨΟΠΟΓ στϑῃ 1Ώ οἶδβϑῖοβ οὗ [86 
οἶδθ5 οὗ 1011 δὖ Ῥημηοορίοη Τηϊνογοιυ, Ῥοίηρ τοϑροῃβὶ- 
Ὧ16 ἔοσ ζϑην οὗ [8 ὑγαῃϑί αὐϊοηβ ἔσο [ἢ οἶδδϑίοδὶ τυσιῦοσβ 
ΏΟΞ6 ΟΣ ἢλνα ποῦ γοὺ Ὀδθῃ γοηδοσϑά :ηἴο ΕἸ ΡἢΞὮ. 

[ἢ [ἢ οὯ56 οὗ Αβευγίδη δηᾶ Βεαρυ]οηίδη ἀοουτηρηΐβ, 
Ὦδνα τδάδ 156, Ώοσα ροββὶῖθ, οὗ [86 οὐ δ οἶα 
Βιδιϊοίμοῖς (ἀδηοίοα ὃν ΨΚ. 8.), ὑτδιβιαιϊηρ ἔτομπι τῃ6 
(δγεηδη νϑσβίοῃ, γον: 566} 1η [δ ΠρΡΉΪ οὗ ἰῇ ὑσδηῃβογαϊθά 
Αϑϑυσιο- Βαυ]οηῖδη ἰοχί. [1Ὼἢὴ ἀουρίξα δηά ᾿πηροσγίδηϊ 

σοηηροίίοηβ 1 ἢδνα οοηϑαοα [Π6 ογιρίηδί ἰαχύβ, 80 ἔδσ 
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85 ΠΟΥ 8:6 0 Ὁ]15 64. ΤὨΪ5 πχοίμοα 885 Ὀ66 ρυτουοά, 
δἶβο, τὶς 411 οἵδμοσ οσἱρί δὶ ἀοουτηοηΐς; ἰδαῦ 15, 1 ἢανθ 

θα (86 Ῥεβὺ νογβίοη αν βοΐθ, Ὀαΐ αἰναυγβ ἴῃ ΤΟΠ)- 
Ῥδγίβοῦ τ [86 οτἱρίηδίὶ ἰδχίβ. 
Μν Βοασίν (δηϊϑε δζὸ ἄπε ἴο 86 Εδν. Ῥχοί. [6556 ἴ,. 

(οίϊζος, Ὠ.}., οὗ ουΐϑν]16, ἰο ἢ Εδν. Οενδὶά Τὶ Α1115, 

Ῥῃ.Ώ., οὗ Ῥυηϊποοίου, δηᾶ ἴο (Π6 Βον. 1. Β. 1 ]15οη, 
ΜΑΑ., Β.Ώ., ἔος [86 1ῃηνδίυδοία δϑϑιβϑίδποθ Μοῦ ἴδον 
δανα ρίνϑῃ πιὸ ἰῇ [86 ρσγοραγδαθοῃ οὗ [δὲὶ5 νοϊυτηθ. 

ΒΕ. .Υ. 

ῬΕΙΝΟΕΤΟΝ, Ν. ]., 
ἈΑρσίϊ, 1917. 
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ΒΤΓΌΘΙΕΒ ΙΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΑΝΙΕΙ, 





ΘΤΌΒΘΙΕΒΊΙΝ 

ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΔὈΑΝΙΕΙῚ, 

ΟΗΑΡΤΕΕΓ Ι 

ΤΗῈ ΑΚΟΌΜΕΝΤ ΕΒΟΜ ΒΙΓΧΕΝΟΕ 

Ι[5ΗΑΙ1, Ὀδρίῃ [δ6 οοπδί ἀογαϊίοῃ οὗ [86 Ηἰβίοσίοἱον οὗ 
Τδηΐοῖ δηὰ οὗ [6 Ῥοοϊς οὗ δηϊοῖ νι ἃ ἀϊδουββϑίοῃ οὗ 
16 δγριπιθηΐ ἔσγομλ βἱἴθηοθ, ἢοῦ σηδγοῖν Ὀδθοβδίιβα οὗ 105 
Ἰηὐσηϑὶς ἱτηροσίδησθ, Ὀαὺ Ὀδοδῦβο οὗ 115 Ὀδδγίηρ ροῖ 
ΤΑΔΏΥ οὗ [πα οὈ͵]δοίζοτυβ σηϑδάθ δρϑίηβδί [6 δχβίθηςα οὗ 
Πδηΐϊοῖ Εἰτϑοῖῖ δηᾶ δραϊηϑὺ [ῃ6 δι μοηύ ον δηά σϑηῦ- 
ἔποηθοβ οὗ {86 Ὀοοϊς ψὨϊοι Ὀδασβ ἢἰβ πᾶῖὴθ. Βοΐοσβ 
οοηϑίοσίηρ [656 οΟὈ]δοϊοηβ, Σΐ συ Ὧ6 νγ 611 ἴο 5ἴαῖβ 
ΘΧΡΙ ΣΟΥ πνδί 15 τηθδηΐ ἰη [Πϊ5 οοῃηθοίζου ΌΥ δῇ δγριι- 
τηθηΐ ἔσο βΐθσηοθο. θῶ [86 ἀγρυσηθηΐ ἔσγομιμ 5:16 06 
18 ἱηνοκοά δραϊηβδὶ 8. βδίδϊοιηθηΐ οὗ ἃ σϑοοσγά οὗ δ 
κιηά, ὦ 15 ᾿τρ!6α ὑπαὺ [Ὧ6 5ἰαϊοηθηΐ 15 ὈΣΤΟΌΔΌΟΪ, 
ποῖ σὰ Ὀδοδῖιϑα ἰΐοσα ἰβ ῶὩοὸ οδνϊἄάθηοθ ἴὸ ὃ ραΐῃ- 
οσϑά ἔσγοσῃ οἵπογ βούγοθβ οὗ :ηξοστηδίίοη ἴῃ βϑυρροσί οσ 
οοπῆτγγηδίίζοι οὗ 10. Ι 15 ἃ ρυγοῖν ποραίνα δγριιπιθηΐ. 
Εοσ οχδηρῖθ, οὖσ [σά 15 βαϊά ἴο ἢδνϑ δοοοσηρδῃϑα ἢλ5 
ρῬαγοηῖβ ἴο 8 ἔθαβί δὖ Τεγυιβδαίθηι ἴῃ ἢἰβ ὑσν ἢ γοδσ δηά 
ἴο αν Ὀ66Π ὑσοβοηΐ δ΄ βνοσγαὶ ἔθαϑίβ ἱη [6 βδ:η6 υΪδοθ 
ἄυπηρ ἴ[δ6 γοδζβ οὗ ᾿ς τζυϊηϊσῦσγ. Νοιδίηρ 15 βαὶά 1ῃ τδϑ 

Σ 



2.“πξ ες πτ τοι ΤῊ Βοσῖς οὗ θϑδηίεὶ 

ῬΌΞΡΟΙ τϑοοσάβ δροιυΐῦ 15 αὐϊθιμ ἄδηοα δἰ [86 ἔδαβίβ ἀυγίηνσ 
[πε ρογίοά ἱηϊοσνοηΐηρ Ὀούτνγθοη ἢ15 ὑεῖ } γοασ δηάᾶ [ἢ6 
Ῥεριηπίηρ οὗ ἢϊ5 Τἄθδη σηϊηϊϑίσγ. 10 ψουϊά Ὅ6 δῇ δρυ- 
τηϑηῦ ἔσοσῃ 5:]16ηοα ἴο τηϑἰηἰδίη ἰδδί 6515 γγὰβ ΠΘνοσ δἱ 
8, ἰδαβὺ δὲ Τογιβαίθση ἀσσίηρ [15 Ἰοηρ ροσίοά οὗ 5 1176, 
1ΠΑϑ ΟἧὮ 845 ὯΟ στϑηϊίοη οὗ ἢϊ5 δανὶπρ Ὀδοη ὑΐῆογα 15 ἴο 
Ὅς ἔουηά εἰἴδοῦ 'ῃ [Ὧ6 ροβροϑΐβ, οΟσ ἱῃ δὴν οὔμεοσγ Ἵογεαϊδ]8 
ἀοουασπηδοῖ. Βαΐ {π6 ἀγρυσηθηΐ ἰ5 οἰθασίυ ἱποοῃοϊαβῖνο δηά 
υπδαιδίδοίοσγυ, Ὀθοδῦβα 1 τυ Ὧδδ υδοα 85 νὰ 11 ἴο βῇον 
86 ὑγοῦ ΟΣ ν ἰῃαὶ ὯΘ6 γγαβ ἴμοσο δ δον, οσ αἷΐ, οὗ [86 

ἔδαβίβ οὗ {π6 1πἰοσνθηϊηρ γϑδγβ,--ἰ δῦ 10 γγὰ 5 ἢϊ5 ΔΔΌΙϊ ἴο 
δἰϊθηά [6 ἔδραϑδίβ. (Οοσίδίηϊν, [Π6 ἕδοῦ [δῦ δ Ῥσθϑθῆοθ 
αὖ ἃ ἔδαϑύ ἰῃ ἢϊβ ὑνν ἢ γϑᾶσ 15 τηθηὐοηθρά 1π Ὀπὺ οἠδ οὗ 
[86 ροβρθὶβ ἄοϑββ ῃοῖ γθηᾶοσγ ἰδαῦ βἰδίδσηθηΐ ᾿τυρσγοῦρϑΌῦϊδθ. 
Νοσ ἄοοθϑβ {π6 ἔδοῦ ὑμαὺ ἢῖ5 δἰἰθδηάδηοα δἰ οογίδίη οἵδοσγ 
ἔβαβίβ ἀστὴρ [Ὧ6 γεϑαγβ οὗ Ὦ15 ζηϊηδίσυ 15 βἰδϊθαά ἴῃ Ὀυ 
ΟἿΘ οὗ (Π6 ἔουσ ροβϑροϑὶβ σϑοηθσ βιοῃ δὴ δἰϊζοηάδησθ 
᾿ἸυρτοῦΌΔ16. ΤὨΘ σογημηδηδδ ἰδ: ἃ ἀροὴ δα Ισγαρὶτῖ65 ἰῸ 
δῸ ὉΡ ἰῆχρο {ἰπ|65 ἃ γϑᾶσγ ἴο [ἢ6 ἔδαβίβ, [86 γεἰρί οῦβογν- 
8η06 οὗ πθβα οοσησηδηβ ΌΥ οὐδασ ἰϑγϑοὶ 65 οὗ {πδὲ 
Ῥοσιοά, δηά ἰδβ νο]-Κηῆονσῃ οὈδάϊθηοα οὗ οὖσ [ωοσά 
ἰο {π6 ἰηήαποίϊοης οὗ ἐδ ἴανν, ψοιϊἹά πιαῖκα δῦ ῥγοῦδβδ-: 
ὉΪ]6 (δαὶ 6 οὐβοσνβά ἰἢδ ἔδαβίβ. Τδδ ἕδος ἰδαὺ Ὧ6 ἰς 
βαἰά ἴο αν Ὀδϑῃ ργϑβϑηΐ αὖ βανεσαὶ οὗ ὑμθῆχ σψουἹά 
ἸΓΊΡΪΥ ἰδαὺ Ὧδ6 ῬΓΟΡΔΌΪ γγᾶὰβ ὑγοϑθηΐῦ δὖ τῦοσθ.0 Βαῖ 
18 ζ᾿θσο ζαϊζίυσα οὗ ποσὰ ἰδ οὔθ οὗ π6 βουσγοθβ, οἱ 

6 θῇ οὗ 8]] οὗ πεῖ ρυΐ ἰοροίδοσγ, ἴο πχθηϊίοῃ 815 δἰϊθηά- 
ΘΏ(Θ δὖ ἃ ρίνϑη ἔδρα ἀυγσίηρ [86 ψΏΟΪΘ ρογίοά ἔσο ἢὶβ 
ὑπο ἢ γοᾶσ οηναζγά, οδηηοῦ Ὀ6 τεραζγάβδα δ5 ὑὉγχγοοῦ οὗ 
Ὧῖ5 δΌβϑθῃοα ἔγοτι ἰ{. 
ΤῊς ἔαϊυτο, ὑμαγείοσα, οὗ δὴν ρίνει δαΐβογιν ἰο 

τηθηϊζοη δὴ δνθηΐ γοοοσγάθά ἴῃ δηοίΐδοσ, οσ (δ ἔδοὶ [δδῖ ἃ 
σίνθη δνοηΐ 15 τϑοοσάρθαά 1ἢ οὐγ οὔθ δυϊποσιν, τ Ὦ1]16 
οἴμοσβ ρδᾷ85 ἰζ ὉΥ ἐπ βιΐθϑηοβ, ἄοες. ποῖ ὑσγόνε {παῖ {ῃ6 
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δνοηΐ ἀϊα ποὺ οοουγ. Μορβὶ δνθηΐβ οὗ δηυαυδίν οὗ ὩΣ 
6 ανα δὴν ἱηονίοαρα ἀγα τηθηςοηδά 1 Ὀπΐ ΟἿΘ 
ΟΟΠΘΙΡΟΓΑΓΎῪ ΒΟΌΓΟΘ οὗ 1ἰηξογπηδίίοη. ΕῸΓ πιοβὺ οὗ [86 
᾿ἰδίοσνυ οὗ Ογσγυβ, Οδλρυϑοβ, ϑιηοσαῖίβ, δσίϑ, δηά 
ΧΟΓΧΟΒ, ΜῸ ἀγα δρϑοϊυϊοῖν ἀδροηάθηϊΐ ἔοσ οὐγ ἰηϊζοστηδ- 
οπ ἀροη Ἡρδζοάοζαβ, οἔζθη δὖ Ὀδϑὺ ἃ βοοοηά-Βδηά δηά 
ὉΠΤΟΙΔΌΪΘ ϑοῦστοθ. ΕῸΣ Ασγίδχογχοα 1, Π δγίας ΠΠ, δηά [6 

Βτϑὶ ραζὶ οὗ {86 τοίρῃ οἵ Ασίδχογχοβ 1, γα βανα {ῃ6 
ἔταρτηθηΐβ οὗ (ββϑίδβ, [6 ραγίΐα] δοοουηΐβ οὗ Χϑηορδοῃ, 

δΔηά 4115] 0η5 δηά 5ῃοτγί τοΐθγθηοθβ 1η ΤΟΥ ἀ14Ἃ65 δηά 8 
ἴον οἱδοσ υτιϊοσθ. Εοσ (86 ᾿ἰβίοσνυ οὗ ββϑυτία δηά 
Βδονυ]οηΐβ, δηά ἴοσ δύ οὗ ὅγγα, Ῥμθηΐοΐα, δηά Ἐρυρὶ 
Ὀείοσα 500 Β.0., χα ἤανα 20 πἰβίοσίδῃ, βυσι οΕἿν 50-0 8116 4, 
οὐἴοσ πδέϊνα οσ ἔοσαίρῃ, νῇο 85 οοῃ θεηροσδηθουβ ἢ 
{86 δνεηΐβ ψὩϊοῦ ἰσαηβρίσεά. Ἐὸσ ἰδ ἰβίογυν οὗ 8 
Ἡϊ ΕΒ δηά ἴογ ἰῃδὺ οὗ Εἴδτα, 1,γἀϊ6, Μαάϊα, ἀπά Ῥεογεία, 

να αν 20 ἡδίννα Ὠἰϑιοσίδηβ, οὗ ΔΏΥ αρθ, νῖῃογ οοη- 
ΤΕΠΙΡΟΓΘΏΘΟΙΙΞ ΟΥ ποῖ, ΕῸΣσ [86 δἰδίοσυ οὗ 8411] οὗ [ἢ6β8 
οουηΐγίο5 ἔσο 500 Β.6. ἴο 200 Β.6., Νὰ δ:6 τη θα 85 ἴο 
οοηΐοιροσγθαηθοιβ ᾿ἰβίογίδηβ ἴο ἰῇ Ογϑοῖβ, ρθουν 

ἴο Ἡετγοάοξιξ, Οἰοβίαβ, ΤὨπογαϊάθβ, δηἅ Χοπορἤοη. 

Αδοιΐ 300 Β.6., 8 ηδίνο Εργρίίδη, Μδηδίδο ὉΥγ Ὥδιῃησ, 
σντοῖα 1ηὴ σεῖς νῆδὺ ρυτγροτγίαθά ἴο ὃδ ἃ Ὠϊδίογν οὗ Εξρυρίύ 
ἔτοσῃ [86 φασι θϑῦ ἐἰπγθ65, νοῦ, Ὧ6 δϑϑογίθα, 6 Ὠδά ἀο- 

Τίνοά ἔσγοση {88 στϑοοσγάβ οὗ 6 Ερυρίίδῃηβ. Αροιυΐ (6 
58.116 {1Π16, 4150 ἴῃ στοαῖς, Βογοβυβ στοίθ 8 ῃϊβίοσυ οἵ [6 
Βαρυϊοηΐδηβ; Μαεηδηάᾶοσ, ἃ Ὠϊσίοσυ οὗ ΤΎσα; δηάᾶ Νίοο- 

1λ15, 8 Ὠϊβΐογν οὗ ᾿ϑαζηδβουβ. Ἰὐηϊοσίυηδίοῖν, ἔγαρτηθηΐβ 
ΟὨΪΥ οὗ [ἢ656 Ὠἰβίοσίδηβ. ἤδνο Ὅθϑῃ ργεβοσνεά ἴο τι5, 
ΤΩ ΟΒΟΪΥ οχοογρίβ ἔουηά ἴῃ Ἰοβερῆυβ δηᾶ ἘπιΒΘΌ 115. 

Βυῦ ψΏ116, βγοῦν βρϑακίησ, γα αν Ὧο Ὦβίοσίθβ 

ἔτοτῃ 82 Υ οὗ [86 πδίϊοῃϑβ ψῇῆο οδηλα ἰηΐο οοηϊαςού τυ] [86 

δῃοίθηῦ [5γδρ 1165, γα αν ἔσοσῃ δοῦλα οὗ πθ 8. ἰασρα 

ὨσΌΘΙ οὗ ἀοοιυτηοηΐβ αθοσγάϊηρ ι15 ἴοσ οοσίδίη Ῥοτοαβ 
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(86 δουζοθϑθ, Οσὕ σηδίοσίαἷϊβ, ἔσοσα τοῦ ἴο οοηδίσγαςοϊ 8 

ΤΏΟΙΕ ΟΥ 655 ΟΟΠΌΪΠΌΟΙΙ5 Ὠδίοσν, δηᾶ ἴο οδίδίη ἔοσγ 
οογίδίῃ οροςοῦβ δηά :ηδἰνττ1415 ἃ ΣΏΟΣΘ ΟΥ̓ 1635 δα 1ϑἔδο- 
ΤΟΣΥ Καονϊεάρα οὗ [δεῖς οἰν  ζαῦύϊοη δηἃ ὄβρθοΐδιν οὗ 
τΠοὶσ ροϊτοδ] οοηάτυοηβ δηὰ γοϊδϊζοηβ. ΤΏ γοϊαῦνα 
δηά ὄνϑῶ ἰδ6 δρϑβοϊαϊα οὔγοποίορυ οὗ [86 {1πλ65 ἴῃ νη ἢ 
86 Ιϑγϑοίτῦος βουγϑῃθα 15 Ῥδοουγηρ οἴθαγοσ δηα ΙΏΟΓΘ 
ἀεδηΐϊία. ΤὮδ ρϑορσδρῃίοδὶ ὑοσγηϊηοίΐορυ δηά στ ]ΟΣ5 
ΔΙῸ Ὀδοοηγίηρ ἰζηοσῃ. Τα ἴανγβ, ΤὩΏΔΏΠΟΙΓΒ, Οοὐβίοσῃϑβ, 

βοίδηοσ, γί, δηά γοϊρίοι ἀγα Ὀδθοοηγηρ γονθαϊθά. ϑουηθ 

Κίηρε οὗ Αβϑυσγία, βυςῖ δ5 86 Τὶ ρ δι ἢ-ῬΣΊΘβογα, ἰδ6 58}4]- 
ΤΑΔΏΘΒΟΙΒ, ΑΞΒΌΓηΔογραῖ, ϑαγροῦ, ϑοπηδοδοιῦ, Ἐδαγ- 

Ὠδάάδοη, δηᾶ Ἀϑδυσρδηΐραὶ δανα ἰοὔδ 5 δηη8]5 νοῦ 
ΒΌΡΡΟΪΙΥ [86 ρἷαοα οὗ Ὠἰβίογθβ δῃά οδιϑα [δ656 ἰζηρβ ἴο 
βδἰδηάσ οὐ Ὀδίοσο ι15 85 σαὶ οἤαγδαοΐοσβ. ΗἩδυ)η ταὶ, 

Μεζγοάδο; -Βαϊδάάδλδη, Νοθυςδῃδάηρζζασ, δηὦ Νδθυμπδὶά, 

Κὶηρβ οὗ Βεργυίοῃ, ἢδνθο ἰοῦ τι15 1ῃϑοσι ρ οὴ5 ἔσοσῃ ψ]οἢ 

6 οδῆ 12 8 πηθαϑῦγα οοηϑίγαοι ὑμοὶσ Ὀἱορσσαρηΐοβ. ΤΘ 
ἑηβογί ρου οὗ Νδριυηδίά, Ουγυβ, δὰ Ταγιβ Ἡγϑίδϑ- 
Οἷβ ΘΔ ΌΪ6 8, 8ἷ5Ξο, ἴἰο βιιρρίοσιθεηὶ σαὶ ἰδς Οτεεῖκ 
Ηϊβιοσίδηβ δηά (86 ὈΣΡΙοΔΙ τυσἱζοσβ Βανὲ ἴο 58 Υ δρουὶ {86 
ΘΑΣΙ͂Υ ἄδυϑβ οὗ Ῥεσγϑίβ; 116 ἴ86 Ερυρδη δηά Ῥῃρηϊοὶδη 
τοοοσάβ, ὑπουρἢ ποῖ 45 δα βέδοίοσυ, ρῖνβ 015 δἱ ϑαϑδὺ ἃ 
οῷγοῃοϊοριοδὶ Ὀδοκρτουσηάᾶ δηὰ οἤθοῖς ἔοσ της οὗ [86 
Ηἰδίοσγυ. Τδα σϑοογάβ οὗ (86 ΗἩΣσ ῖοβ, γάϊδηβ, δηά 
ἘΠΑπυΐο65, αἷδο, ἃ Ῥοίηρ τεβυσγοοίβά ἴῃ ραγί ἔσοτγ [86 
στανοβ οὗ οὐ] νίου, δηά ονθη ἰπ6 Ατγδδίβδη ἀθϑοσίβ δὰ 

γ᾽  ἄϊηρ τῷ ὑδεὶν Ἰοηρ-Ὀυτ α δοογοῦβ. 
Βυΐ ψΏθΩ 811 ἰπθθε αἰβοονοσίθβ δὰ ἰδίζθῃ ἰηΐο Ἷοῦ- 

δἰἀοσγαϊϊοη, [ΘΥῪ ὑσγοϑοηΐ δ Ὀεϑὶ Ῥυΐ ἃ νΟΣῪ ἱπηροσγίθος 
νίαν οὗ [6 ρϑηθγαῖ οσ ραγίϊουϊασ Ὠἰβίοσν οὗ [86 ἡδίϊοῃϑβ 
οὗ δηϊαυῖν, ὑπαὶ ργοοβαθα [6 δπλρῖσοβ οὗ Οσϑϑοθ 
δ Βοπλθ. [1 15 ἱπη)ρΟΒΒ1 016 85 γοῦ ἴο τσιῖϊθ ἃ οοῃτεηποῦ5 
ἰβύοσυ οὗ ΔΩ οὔθ οὗ ἰῆθῃη. ὙὍ[α σϑοοσγάβ δ.Ὸ 50 ἰῃ- 
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οοσηρίοία δηά βροσγδαάϊο ἰμαῦ ἴδον ἴδ1] ἔσαν ἴο ρῖνα 
1.5 Ἰπηξοσσαδίζοη ΏΘσΟ νγὸ σηοβὺ ἀθϑίσα ἴο αν 11. Μοσε- 
ΟΥ̓ΘΣ, ΏΘη 6 οοσρδζα [Π6 τϑοοσάβ οὗ ὁμδ οουηΐσυ τῇ 
[ἢο56 οὗ δηοῖδοσ, νὰ Βπά [πδὶ τηοϑί ἔγεαπθητν ἴῃοβ6 οὗ ἃ 
εἵἴνεη οουηΐσυ δὶ ἴο πιϑηϊοη τηδίζοσβ Ώ1ΟΝ ἀγὸ ἰουηά 
ΤΕοοχάθά δ ἰδηρτῃ ἴῃ ἴδ6 ἀοουτηρηίβ οὗ δηοίποσ. Μορί οὗ 
ἴθ αὐρϑίδίη ἔσοσπι τηθη  οηΐηρ Οοσύσγθηοος ἀθσοραίοσυ 
ἴο [86 ἀΐϊξηῖίν οὗ τοῦ ᾿τρθ οσ ἰο [6 ἤοηοσ οὗ ἐδοὶσγ 
οουηΐσγ. [10 15 οἴΐθῃ ΟἹΪγ ἔσξοσῃ βἰθησθ οσ ἱηΐδγοηοα [δὶ 
ΨῸ οΔἢ ΞΡΟΙΪΥ [6 ρψΑΡ5, νηοῦ ᾿ηδϊοαῖα ἀσίθαῦ πὶ [6 
τηϊάβὶ οὗ νἱοίοσυν, οὔ ροσίοάβ οὗ ἄδθοδυν ἱγίηρ Ὀεΐναεθη 
Ῥογίοάξ οὗ οοσυραγδίξνε ὑσχοβροσν. Τα βιθηοθ οὗ οὔθ 
Τοοοσά, ὑμογοίοσο, 15 ὴ0ὺ αἰβρσγοοῦ οὗ [ἴθ ϑοοῦσγθου οἵσ 
ἰτυαϊ ἔ 1655 οὗ δηοίΐδοσ. 1ῦ ἄοθθ ποῖ ὄβνθῇ δον ἰἢδὶ 
[86 υυεῖϊοσ οὗ [86 τϑθοοσγά νγαὰβ Ὡοὺ οορῃϊζαηΐ οὗ ὑπ6 δνϑιῦ. 
Τὸ 15 ΞΠΡΙ͂Υ δηά δοϑοϊυϊοῖν 0 ον άθησα δἱ 4]]. 

Ιῃ ογάρσ ἴο βῇον (6 ἔὈΠΕῸ οὗ 86 ἀγρισηθηΐ ἔσοχῃ 
5:οποα ψθη δάἀδιιοοά δραϊηδῦ [ῃ6 ὑγυαξίννοσγιῃτηθθβ οὗ 
8; δνοηῖ, ΟΥ [86 οχίϑἴθησα οὗ ἃ Ῥοσξοῃ, σηθηϊοηθά ἰη [86 

ΟΙά Ταβίδσηρηξ γοοοσγάβ, βδηά 85 ἃ βρβϑοΐδὶ ἱηϊσοάμποίζοῃ ἴο 
106 αἀϊξουβδίοῃ οὗ (86 [ο]ονγίηρ ομαρίοσα ψὨ]οἢ ἀγὰ 
ΟΠ ΘΗ͂ν οοποοσηθά ὐἱτ ὑχγονίηρ ὑδ6 νοσοῦν οὗ [Π6 
βἰδίθσηθηϊβ οὗ (6 Ῥοοῖς οὗ Τϑδηΐοῖ τὲς τορασγά ἴο ἢ 15- 
ἰοσίοδὶ σηδύϊζοσβ, 1 50.811 πον Ὁχγοοθθά ἴο γσίνβ 8 βοσίθβ οὗ 
ῬΆΓΣΆΪ]16ἷ5. 11οὐ ταιϊηρ δα ἔδοῖ οὗ [86 516 ῆςθ οὗ οογίδϊη 
ἀοουχηιοηΐβ τ ταΐοσεηοα ἰο [δα βἰδίεσχδηΐβ τηδάθ ἴῃ 
οἴδοσξ. 

Ι. [Ι͂ηἴδο δϑογίῥέμγος ἐπδηιδοῖυο5 τλδῦν ΘΧΔΙΏ 165 οδῇ Ὅ6 
οἰϊοά οὗ [Π6 5δησα οὗ οὔδ Ῥοοῖϊ υἱτῶ τορασζά ἴο δῇ Ἄνεηΐ 
ὙΠ οῦ 15 τηθηςοηθά 1ῃ δηοίδοσ. ΕῸΓΣ ΘΧΔΠΊΡΪσθ, 1ῃ 1βαϊδῇ 
ΧΧ,Ι, ΘΩΓΡΌΩ 15 021166] Κίηρ οὗ Αεϑυσίβ, δἰ που ρὮ ὯΘ 15 τος 
ΤΩ ΠΟ! Θα οἰθονοσα ὄνθῃ ΌΥ Ὡ8η|6. [ἢ νὶον οὗ [86 
ἕδαοὶ [μδ΄ ϑαζροῇ νγγαὰβ8 οὔθ οὗ [86 ρσγϑαϊοϑὺ οὗ [6 ἱίηρϑ οὗ 
Αξϑουσία; ἰδδὺ δοοογάϊηρ ἴο (6 τπιοηυτηθηΐς Ὁ γὰ5 ὯΘ6, 
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ΟΓ 15 ροηροσγαῖ, γῶο δοϊιδν ᾿οαρίυγεά ἴῃ οὐἷγ οἵ 

ΘΑΙΏΔΓΙΘ, ν ]Οἢ ΘΠ ΔΙτηδηθϑοσ, δ 15 ᾿σητηθάϊδία ργθάθοθϑϑογ, 
δά δεϑιοροά; δηᾶ (δῖ ἢ τγτεϊρηῃθά ἔσοσζῃ 722 Β.0., [86 
ΥΘΔΓ οὗ ὅϑιασιδα᾽᾿ 8 1411, 011] 705 Β.6., 2. 6., (του ΡὮ ἃ 'αγρθ 
Ῥατὶ οὗ ἩδζΖοκίδἢ᾽ 5 τείρῃηι, [15 5:]ΊΘηοα οὗ ἴα δογρίυγοϑς 
Ὦ ταρασγά ἴο ἢϊπιὶ 15 4 ῃοΐονοσίν ἔδοϊ, δϑρθοδ ν 
51ης6, δοοογάϊηρ ἴο ἢὶ5 οὐ ἰπβοσιρύϊοηβ, ϑαγροῃ ἔοι ρὨῦ 
ἢ ἀδΖα, βϑηάδοά, ϑαιπιασία, ᾿οαηδβουβ, Ἐργυρί, 
᾿Δηᾶ οἴδογ ρονγοσβ ἰῇ {μ6 ἱπιπιράϊαῥα με ροσβοοά. οὗ 
7ογυβαίθα. 

. Ἀραδίη, ἰὑ 15 βαϊά ἰη ΕζΖγα ἱν, 1ο, ἰδαὺ [δ6. ργϑαῖ ἀπά 
ΠΟδΙ6 Αβῆδρροῦ ὑὉγσοιρῆῦ νατίουβ Ῥθορίθβ ονὸσ δηά βεὺ- 
16 θη ἴῃ ϑδαιηδσγία. οονοσ (15 ΑϑΏΔΡΡΟΙ ΤΩΔΥ͂ 
Ὦδνα Ὅσο, 6 15 ποῦ τηδηὐοηρά οἰβουσῆοσγα ἴῃ ὑπ6 Θοηρ- 
165, 1655 86 Ὀ6 ἴΠ6 58Ππ16 45 “᾿᾿Εβασγῃδάδοῃ, κίηρ οὗ 

Αβϑυσγίδ᾽᾿ ψῇο, δοοοσάϊζηρ ἴο ΕἶζΖγα ἱν, 2, βαά Ὁσουρδῦ [86 
1 ΠΑΡ τδηῖβ οὗ ϑαζηδγία τπἱῆοσ. Βαϊ 16 ΑϑΏδΡΡοσ Ὁ6 
Ἐδβασβδάάοῃ, [15 ὑγαηβδδοίίοῃ οὗ 15, 80 ργϑαὶ ἴῃ 115 

Ὀραγίηρ οὐ [6 Ὠἰδίοσυ οὗ ὑῃ8 71ονγβ, 15 ποῖ σηθηθοηθά 
οἰβονοσγο ἰῇ [Π6 ϑοσιρίασοθ. Ἐβασγῃδάάσοῃ, ἱ 15 ὑσ6, 15 
ὩδΙΏΘα 1η 2 Κίηρς ΧΙχ, 37 δηά ἴῃ [Π6 Ράᾶγα1161 ραββαρθ, 15. 
ΧΧΧΥῚ, 38, ἃ5 Π6 βοὴ δηἋ 5σοσσβοσ οὗ ϑοηηβοδο τ, δηά 
5. τοίοσγοά ἴο ἰῇ 2 (βσζοῃ. χχχῖ, 11-2 85 ἴ86 “ηρ οὗ 
Αϑουσῖδ᾿ ψῆο οαρίατγοά δηά οατγττοα οαρῦνα ἰο ΒδΌΥυ]οΣ 
δηά αἰξοσιγασγάξ το θαβοαά ΜΜδῃδββοῆ, Κίηρ οὗ Τυἀδῃ; Ὀπὶ 

Ἀοδηρ 15 βαϊά 1 δὴν οὗ {π656 Ὀοοΐκβ, οσ οἰβεννῆοσο, οὗ 8 
δου] εηθηΐ οὗ πδύϊοῃϑβ σηϑδαᾶβ Ὁν Εἴη, οΥΓὁ ὉΥ δῆγοῃβ ὑπο γ 
Ὦτη, ἰῃ ϑαιηδσία, ΟΣ 1 ΔῺΥ οὔδμοσ ρίδοθ. 1 [86 ἱτπιροζίαδ- 
οη ἀοβοσι θα ἴἢ 2 Κίηρβ χΥἱἱ, 24-41 τοΐογβ ἴο {815 
δνϑηΐ, 1 15 ΤΟΙ ΔΓ ΚΑΌΪΘ ἰδδΐ οι οὗ [86 ἤνα πδῖ65 οὗ [ἢ 6 
Ῥοορΐθα ἱτηροσίθα, 85 ρίνθη ἴἢ Κίπρβ, ΟἹΪΥ οὔθ, ἰδαΐ οὗ 
ΒδΌνίου, βῃουϊᾶ 6 ρίνϑηῃ 1η [86 [τοὺ οὗ ἡδπγθς ἔουηά 1η 
ἘΖτα ἷν, 9ς, 10. Ἰῆέ, Πούνονοσ, 85 15 ΠΊΟΣΤΘ ὉΓΟΌΘΌΪΘ, 

ΑΞΏΔΡΡΟΣ 6 Αβῃυγθδηιραῖ, [6 βιοοθβθοσ. οὗ Εδβδαγ- 
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Βαάδάοπ, ἰδϊ5 ἰγαηβδοίίοῃ οἵ -ἢϊ5 15. στη ϑη !]Ἱοηθα πον ὮΘΓΟ 

αἶβθ, οδἱῦποση [Ὧ6 δοσιρίιγαβ οὐ 1ἢ [16 πηοηυπηθηΐβ. 
11. Ῥδγδι]οἷβ ασὸ Ὡυτηθσοῦβ, αἷ5ο, οσα [86 .5071}- 

ἔμγές δῖὸ οἰἰθηῦ 85 ἴο δβνθηΐβ ΟΥΓ Ὀδσβοῦβ ἰδαῦ δῖῸ τηθη- 

οηθά ου [86 Μορπμριεμίδ. ἘῸΥ Θχαῖηρῖθ, ΘΠ ΔΙ ΔΏΘΘΟΓ 
1Π| οὗ Αϑβϑουγία (86ο-825 ΒΒ...) τηϑηϊουβ 8 οδιρδίεπ. 
δραϊηβὺ 186 [τσ οἱ Παζηδβοῦβ δηᾶ ᾿ἷβ5 411165, δοην 
ψΏοΙΩ γγἃὰ5 ΔΑ δῷ οὗ ἰ5γδοὶ, νῇο οοηἰτ  αϊοα 2ΟοοΟ οδασζίοῦβ 

8 ἃ ΙΟ,000 νγαττίοσβ ἴο ἴπ6 δστὴγν οὗ Ηδάδάδβζοεσ, ἰωρ οὗ 
Βδΐηδβουβ.; Τα ϑογρίαγεβ ἄο ποῦ σηθηϊίοη [815 ονθηΐ 
ἴη ἰῆ6 οΑΓθοσ οὗ ΑμδΌ, πος δ᾽ πηδηθϑοσ δ να ἰδίεσ 
ΟΑΠΡΑῖρτ5 ἀραίηδὶ ᾿Πλαηλδβοῦβ δηα ΒΕΓ 811165 Ἰη 849, 848, 
845, 842 (ἢ), δηά 839 Β.6.5 
ΒΔΓ ΘΉΘΒΟΓ οἷδίτηβ δ'δο [δαὺ ἴῃ ἢὶ5 εἰρῃιύδοηςἢ. 

γΘΔΓ, 842 Β.6., δ τϑοεῖνβά {86 ἐπραΐα οὗ 7εδα, βοῇ οὗ 
Οτμσὶ.2 Νὸὼο πιοηϊοῃ οἱ (Πϊ5 15 ἰουηά 1η [Ὧ6 ϑογίρίυΓαβ. 
Αρϑίῃ, ϑασροῦ βαγ5 [δαὶ μα βυδάποά ἰῆ6 ἰδηά οὗ Τυἀδῇ 
αἰ που ρὮ ποτα ἰβ ηο τηθηϊοη ἴῃ [Π6 δοπρίαγοβ οὐ [}15 
οοῃαμοβὺ δηἃ ΟὨΪΥ ομδ πιϑηϊίοῃ οὗ ἢ15 Πδ7η6, ἴο νυῖϊΐ, ἴῃ 
Ιϑδϊδῇ χχ, 1. 

ΠΙ. Βαυγίδεγ, [86 ϑογίρίμγος ἴῇ ρθηθγαῖ αγθ δ]θηὶ 65 
ἴο ἴΠ6 ζήδίογυ οὗ τἴῃ6 ρσγοαῖ ψοσὶ ἃ τηοηδγοῆίςθβ, δηα αἷσο 
οὗ [6 5:8 116 Κιηράοσῃηβ, ἰῇ 6 τάδ οὗ ψϑιοῦ [8 
Ιβγδϑὶ 65. γοσα υἱδοθά, 

ΕῸΣ δχϑῃρίθ, οὗ 8 Ὠἰβίοσυ οὗ Εργρὺ ἔσόσῃ ϑοϊοσηοῃ 5 
πι6 ἄονγῃ ἴο [6 ἰΐπη6 οὗ ΑἸοχαηάοδγ, ΟἹἱν ἃ νεῦν ἴον 
ῬΟΙΒΟΩΒ δηά δνθηΐβ 8.6 ἡδπ)ϑᾶ 1η [86 ΒογρύυΓαβ. 

: Μομοΐδδ 1πϑογέῤιομ, ΚΞῈ ἱ, 172. 
2 ΠΊΠΟΚΙογ᾿ 5 Π σίονυ οἵ Βαδγοπία απὰ 44 ςεγγία, ὈΡ. 220, 221. ᾿ 
2 1ΠῚΕ 5, Νο. 6;. ΒΊ, 140, 150. 4 ΚῈ ἱΪ, 6. 

8 (1) «ϑοίοριομ τηαττὶοα ὑπὸ ἀδυφδίος οὗ ῬὨασγδοῖ, ᾿σηρ οὗ Ἐφγρῖ," 
ἔοτ στα μ6 Ῥϊ] ἃ βρεοΐδὶ βουϑα οαΐβις οὗ {π6 οἱἐγν οὗ Παν!ά,3 δηά ἴογ 
ΠΟΏΣ δα τοοοϊνοα 85 ἄοτγογ [π6 οἷν οὗ (σοζοσ. ϑοϊοπηοῃ δα οοζησηθσ- 

τα Κίηρβ ἱπ, 1. ᾿ς 3. Κίηρϑ υἱὶ, 8; 2 Οἤτοη. υἱὴϊδ, 11. 
21 Κίημϑβ ἰχ, 16. ΝΕ 
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ΙΝ. Τῶδο :ηβίδηοοθϑ, 8δἷ5ο, δῖθὸ Ὡυποτο 8 τ οσα [δ6 

ϑορύυσε τπϑηθοη ἐυεηδ δη 26,505 ἰδδῦ ἃῖ.Ὸ6 ποὶ 

τηϑηϊϊοηρα οὐ [δ6 τῃηοηϊτηθηΐβ. ἷ 

Ασλοηρ δέγζδομδ ἯῸ Ὡδοά ΟὨΪΥ Ὡδὴθ ΑΡγδαδδηι, 1 οὗ, 
158δο, Ιβῃπηδοὶ, ]δοοῦ, Εϑϑι, ]οβορῶ, Μόοβεβ, δζοῃ, 4]] 

86 1πᾶραβ, δηά ὑποὶς δηϊαροηϊβῦβ; 8411 [86 ὑσορδοίβ; ϑαυ], 

Ὠανϊά, ϑοίοσαου, δηά, 1 ἕδοΐ, 411 [06 Κίηρβ οἱ Ῥοίδ 

15γδεῖ δηά Τυἀδῇ, Ἄχοορ Αζαγίδῃ, Αἢδζ, Ἠθζοϊδῃ, δηὰ 

εἶαὶ ἀδαϊϊηρβ τὶ Ερυρί, Ὄϑρθοΐα!ν ἰῃ Ὠοῖϑθοβ ὙΤῶα ἱηρν οὗ Εγρὶ 
τοοοίνεά Ἡδάδά, ἰδ6 Εάδοχιτία οὗ [88 σ᾿ Β βοοά ἰηῃ Εάοχ, σαν δὶπ 
δουϑεβ δηά ἰδπά59, Δ ἴοσ ἃ υἱΐς [6 5:5ἴοσς οὗ Τδῆρδηοϑβ, 89 αυθοη; δά 
ἃ. 5οῃ οὗ Ηδάδά, σδευῦδδι ΌὉῪ Ὡδσζηθ, ἸΏ 6 155ι16 οὗ {815 ΤΊΔΥΤΊΑ ΚΟ, 85 ΘΙΏΟΩΣΣ 
186 ἰώηρ οὗ ΕκΥρ᾿Β δοῦβ ἴῃ ἰδ Ὠοι56 οὗ Ῥῃδζδοῃ.; 7εζοῦοδσι, [86 
δου οὗ Νεῦαῖ, Βανίηῃν Βεοά ἔσοιῃ ἴΠ6 τγδίῇ οὗ ϑοϊοσηου, τγὰ5 ζοοοϊνοά ὯΥ͂ 
ϑμιβδδῖς, ἰδ6 τδο Κίηρ οὗ Εεγρί, δά τεσηδίηδά 1 Εξγρί υππ1} [6 ἀοαῖὮ 
οἵ ϑοϊοχωοι. ὃ 

(2) ἴα ἴδπὸ σείξῃ οὗ Κελοδοαηι, τα ατὸ ἰοϊά (δαὶ ]εσοῦοδῦι σοϊυσηοά 
ου οὗ Εργρίὶ ἴἤο ϑῃοοδο δἱ {86 βδυπισηοηβ οὗ ἴδ6 Ῥϑορἶθι; δῃα ἰδδὶ 
ϑαιϑμδῖς, ἱπ ἘὨοΌοδσ 5 ἀξ ἢ γϑδσ, οδτ6 ὉΡ δραϊησὶ [ογιυβαΐθσῃ δα ἱοοῖς 
ΔΌΨΑΥ 411 [06 ᾿εἰπρ 5 ἸγΓοαβΌγοβ,Σ δηδ οαρίυζοά 411 δὶς ἐδηοοά οἰἰ65,6 δοά 
ταδὰδ ;᾽15 Ῥβορῖθ βϑεγσνδηὶβ οὗ ἴπ6 ἰώηνρ οὗ Ερυρί. 

(43) [π 6 χεῖρα οὗ 41:α, ΖετδὰδὨ ἰδ (υξδίίο, οαθ ἀραϊηςὶ ᾿δῇ δηά 
νὰ ἀοἰοαϊοά αἱ Μεγεβῃδῇ. ἢ 

(4) Τοσδεα, Ἰῶτιρ οὗ ϑγαοῖ, οοῃβρίγοά δραϊηβὶ ΘΒ δἰ πιδηθθοσ, ἰΐησ οὗ 
᾿Αϑϑυγίδ, δ βεΐ ΤΣ) ΕΞΘΘΏΖΟΙΒ ἴο 50, ᾿ην οὗ Εξγρί." 

(5) Ὑδδ ἘΔΌΞὨδ κοῦ οὗ ϑοθηδοδβουδ, Κἰτρ οὗ Αξϑυσγία, δοσιιϑεά Σεξο- 
δίακ οὗ ἰχυβίίηρ ἔος Βεῖρ ἴο ἴδε ἴσην οὗ Εγυρί. ϑορηδοπογὶ Βεοαζγά ἰμδῖ 
Τιγμδκοῦ, Ἰτρ οὗ ΕΞΗϊορία, δά οοὔλε ουὧξ ἀραϊηβί δἰη,.19 

(6) Τδοῦεβ (ΝῸ) νγὰ5 εδρίυτοά δηά ποῦ ἱπηδ  τδηῖβ οαῦσγιο ατὰν ἱπῖο 
οδρίενι γ᾽: 

(7) Ιῃ .7οείαλ᾽ 5 ἄδλγϑβ, Ῥῃδγδοῦ- Νϑοδο, ἱηρ οὗ Ερυρῖ, οδσηθ ὮΡ δραϊηβὶ 
ἴδε Ἰσηρ οὗ Αϑϑγγίβᾳ ἴο [π6 σίνος ΕΒ σαίδβ; δηά ἰσηρ ]οβδἢ τνεοΐ δραίϊηϑὶ 
δίπὶ δά τοδὶ δἰπὶ εἰ Μορίάο. 13 

: Ἑδτ]ηϑοη 8 Βαρεῤίον 1,εοἴμγες ἴον 1850. 

ΣΣ ΚΙΏΡΒΧ, 28,29; 2 ΟἸτοη. ;, 16, 17; ἰχ, 28. 3 1 ΚΊΩΡΒ χὶ, 14-22. 
81 Κίηρβ χί, 26, 40. 41 Κὶηρ5 χὶϊ, 2-20 
81 ΚΊηξϑ χῖν, 25, 26; 2 (Ἔτοη. χὶϊ, 9. 62 Οἤτσου. χίϊ, 4. 
1.2 (σου. χὶϊ, 8. 8.2 (ἤτσου. χὶν, 9-15. 92 Ἐηρβ χυϊϊ, 1-. 

192 Κίηρϑ ΧΥΠῚ, 190-21; Χίχ, 9, 10. ὃς ΝΝδΉυη, δἰ, 8-10. 
132 ἘΊηρϑ χχὶϊὶ, 27-.λ4. 
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Μδῃδεβθῇ, οὗ {6 ᾿ἰηρσάοτῃ οὗ ᾿δῇ, δηα Οτγί, ΑΒΔΡ, 
7168, Μοηδῆθηι, Ρεκδῇ, δῃα Ἡοϑἤθα, οὗ (86 Κίηράοχ οὗ 

ἴϑγααὶ. Νοσ ἄο νὸ ἢπά οἡ [Π6 πιοηπτηθηΐβ [86 ὨΔΠ765 οὗ 

ΖεΓΌΆΡΡΑΡοΙῖ, ΤΠ δηῖοῖ, Εϑίμογ, ΜΜοσγάθοδλι, Εζγα, οσ Νοὅ- 

Πουδῆ, ΔΟΓ οὗ ΔΩΥ οὗ {86 ΠΙΡῊ ῥχγιθϑίβ ἔσοτη ἄδγοῃ ἄονγῃ 
ἴο ]αάδάμδα, Ἔχοθρὺ οὗ Τοβϑδηδη, [6 ὑσγθάθοθϑβϑθοσ οὗ [Π6 
Ἰαβδῦ πδτηθά.: Νοσ ἄο ννὲ ἢηά ἴῃ δὴν εἰϊποσγῖο ἀϊβοονογθά 
τηοηστηδηΐβ ἰδ6 πδπ165 οὗ ]αδίη, κίηρ οὗ Ἡδζοσγ, οὗ 
Βαγαῖς δῃά Ερίου, ἰὐηρβ οὗ Μοδῇ, οὗ Ουβῆδη- ἸΘΠ Δ Ήδίτη, 
Ἰαὴρ οὗ Αγδ- Νδδαζγαίπι), ποῦ οὗ Ναδαξῇ, Ηδηυη, δηὰ 

Βδδῖῖβ, ἰἸηρβ οὗ [86 Ασζητηοηϊαϑ. 
Ατηοηρ ευσηέδ Ὡοῦ τηθηϊοηθαά οχοθρί ἰπ (6 ϑοιρ- 

ἴωγα5, ᾶζὸ {π6 βοϊούσῃ ἰῃ Εργρί, [π6 τΐαριιθβ, (ῃ6 Ἔχοάῃϑ, 
[86 νηάογίηρϑ, {Π6 οοπαμαδβῖ, [86 ψῶγβ οὗ {π6 ΤἸυᾶραϑβ 
δηᾶ οὗ εν δηά δοϊοιηοῃ, ἴῃ6 Ὄχροάϊτοη οὗ Ζογδῇ, 

Ἰθηρ οὗ ΕἸἰίορία (( 158), ἢ ννᾶγβ οὗ [5γϑρὶ δηά 1.8 ῇ 
τῇ οδοῦ οἵμοσγ δηά νὴ [δ6 :πητηοαϊαιἰοῖν βυσγγοιησιηρ 
ὑτῖρο5 δηῃᾶὰ οἱϊὴδδ5. (αχοορὶ ννδδῦ 15 τοοοσχάδα οἡ [6 Μο- 
δδιΐα βἰοηθ), [(ἢ6 ψβοΐα βἴογυ οἵ ἐπ σοϊδίίοηβ θεΐνθθῃ 

(8) Νερυςδδάηοζζασ ἀοίοαιϊοα ΝΟ Β ΔΙΤΩΥ δὖ Οδγοβοη βῆ ἴῃ [ἢ6 
ἔουττ γοασ οἵ «.]ελοϊαξέηι.: 

(9) ῬὨασαομ- Πορῤῆζα ὰβ ἰο δὲ ἀοϊή᾽νοτοὰ ἰηΐο [86 διδηςδβ οὗὨἨ δἰ5 

ΘΏΘΙ165.3 
(10) Ῥδδσγδοῦ- Ποῤἦγα᾽ 5 ἈΤΤΩΥ οδυϑοά [Π6 ταϊβίην ἴοῦ ἃ βϑδοσί ὑἴζας οὗ 

ΝΟΡυοΒδάποζζασ᾽ 5 βίοσα οὗ Ϊοσυβαΐθαι"; αὶ ἴδ6 Ἐγγυρ ϊδη5 αγα 80ῸΣ 
σοϊαροϊοά ἴο τοΐυση ἰο Ερυρί.. 

(11) Αἴΐος [δα ζ411 οὗ Τγαβαίθ, .7οπαμαη, ἴδ 6 θοη οὗ ΚΑγεδῇ δηά 4]] 
186 οδρ βίη οὗ [δ ἔογορβ οὗ ἴδε ονϑ δηά 41] [86 ρθορῖο, θη δηῃ νοπΊθῃ 
δηά οἰ] άγεη, δπά τς ἴηρ᾽β ἀδιιρῃίοτβ, δηα [ογθιλδῇ [Ὧ6 Ὀσγορδῃεῖ, δπὰ 
᾿ιῖὶς ϑοσῖρε Βαγιςῖ, ψϑηῖ ἄονγῃ ἰο Ἐρσυρί ἴο δ οἱἷγ οὗ ΤἈΠΡΘΩὮ 65. 

(12) «]εγερίαΐςς Ὁτορμοβὶθά δ Ταμραηθθθ, ἐμαὶ Νεδυςοδαάύηθζζασγ 
ψνου]ά 5οῖ 15 [ὩσοσΘ ἀροῦ ἰδ6 βἴομοϑ ἰδδὶ 86 δδά πδιάάοη δἱ ἰδῇ ρἷδοθδ; 
δηά [δαὶ 16 τηϑη οὗ δ το δαά οομὴς ἄοτχῃ ἰο Εγγυρί ββουἹᾶ 6 
οοπβυσηρά ἰδογο. 

: ὅδοῦδι 4γαηιαίδοδε ῬΑαΡΎΡΗΣ, Ὁ. 5. 

τ οσ. χῖνὶ, 2. 3 76γ. χῖϊν, 20. 3 ἴοσ. χχχυἹὶ, 5. 4741.,ν. 7. 

5 ]εσ. χη, 5--7. 6 7ἀ., ν. το. 1 7οσ. χἰῖν, 27. 
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7υὅδὲ δηά Βαρυΐοῃ ἔγσοση Μοσγοάδο- Βαϊδάάδη ἄονγῃ ἴο 
Ογσγυβ, δηά, δ'ϑσο, οὗ ἴμοβα θεΐνγθοῃ 86 7ογ8 δά [6 
Ῥασβίδηβ ἰΏ βοποσγαῖ, δηά 1 ραγίϊουϊας, θχοθρὺ {πὸ ἱῃΐοτγ- 
τηδίοη ΒΌΡΡΙΘα ὉνΥ ἰδ6 [Ιαἰεῖν αἀϊδοονοσοά Ἐρυρθδη 

ῬΔΡΥΤΊ. 
Ν. Τδοζθ δῖα ῃυσησσοι ἀδοδάθβ δηᾶ ὄνθῇ οδηΐυσθ5 

οὗ 1εγαοϊ δῇ Πδίουυ ἃ5 ἴο νοῦ ἰθοσα 15 8 υηἱνογεαὶ 
ΒΙθοα 1 ἰδ δορίῤέμγεδ. ἘῸΓ οδχδιηρῖθ, πο μίηρ 15 
βίαιθά 845 ἴο [86 Βἰδίοσυ οὗ {88 Ῥϑορίβ ἀυσίηρ {μεσ Ιοωρ 
ϑο]ουγῃ ἴη Εργυρί, Ἔοχοορί 8 ἰοὴρ δοοουηΐ οὗ ψὮΥ ἴδον 
τοηΐ δοζα δηά δηοίδοσ οὗ ΨΥ δηᾶ ον [ΠΟῪ οδπι6 ουἵ. 
ΤῊΣίγ-αἰρῃῦ γϑασβ οὗ ὑῃοῖσ βο]ούγῃ ἴῃ [86 τ] ΘΓΏ655 8.6 
το ονοά ΌΥ βοδγοοῖνυ ἃ ποῦξςθ οὗ Ὄδνθηΐβι Τῇ βδπὶθ ἰ5 
σὰ οὗ πυηθγοιβ ἀδθοδάθβ ἰῃ {π6 (1π|6 οὗ {86 ἡπᾶρεβ, 
δηά οὗ Ἰοηρ ρετοάξ οὗ {π|6 ἴῃ ἐπα Ὠἰθίογυ οὗ ῃϑασὶν 41] 
[δ στοαῦ Κίηρβ οὗ ἰϑγδαῖ δηά δ. ὙΤΏα ἔοσγίγ- ϑανθη 
οδαρίοσβ οὗ (88 ὈΟΟΪΞ οὗ Κίηρβ οοηΐδίη 411 ὑμαῦ 15 βαϊά 
οὗ [86 δἰϑίογυ οὗ [5ζδϑὶ ἔσοτι [86 δοοοϑϑίοῃ οὗ ϑοϊογζηοῃ 
ἴο [86 ἀεδιγαοθίου οὗ Τεγαβαίθ! ϑονθῆ νοσϑθϑ ΟὨΪΥ δα 
ἀονοίοα ἴο ἰὯ6 ὄνϑηΐβ οὗ [6 τείρῃ οὗ ]σγοροβϑῇ 1, το 
νναβ {6 στοδίοσὺ Κίηρ οὗ {86 Νοσγίδβοσῃ Κίηράομῃ δηά 
τυΐϊοά ἔοσὶν γϑαζβ; δηά δ {πὸ ἡσσηῦοσ ἴο ἰδοβα οὗ ΑΖα- 
τ ΔΏ, ᾿ἰηρ οὗ Ἰδῃ, νῶο τγεϊρηθά ἴογ Αἰγ-ῖο γοασϑ! 
Ελρῃΐζδθθη νοσβϑοθ ΟἿἹΪΥ͂ ἃῖὰ ρίνθη ἴο ἰὯς δέγ-ῆνα γϑδγϑ 
οὗ ΜΜεηδββοῖ, πηοβὺ οὗ ποθ ἰδίκθη Ὁ υἱῖδ 8 ἀθβοτρ- 
ἰίοῃ οὗ ἢ15 ἰἀοϊδίσυ δῃά οὗ ὑπ6 ρυϊβδτηθηῦ οογίδίη ἴο 
ἴο ον. ἦ 

ΝΙ. ΤἸΒοῖο δῖα ηυπγοσοι5 ἀθοδθβ δηάδ οδηΐυσιθα οὗ 
1ςγαοϊδῖ ἰδίονυ, 85 ἴο τ ϊοῖ ἰδογα 15 αρϑοίαϊα 5: θηοα 
οἱ {86 Μομιρηιθηΐς. 

Εο͵Ι οχδηιρίο, οὐ 86 Ἐρυρθδῃ τηοημστηθηΐβ, ἴθοσα 5 
Ὀαΐ οπο γοΐθγοηςθ ἴο [5γϑϑὶ ἄονγῃ ἴο ὑπ6 {16 οὗ Θῃ σθ αἷς, 

ἐδαύ 15, ἱῃ [86 βοηρ οὗ ὑσὶ στρ οὗ Μογεηρίδῃ, ἴῃ νοῦ 

: Δ ἘΙῺΣΒ χχί, 1-.8. 
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86 βαγ5: “ἼΒ6 Ῥϑορίθ οὗ βγεῖ 15 ἰαἱά ταβίθ, ἐμοῖσ 
ΟΙΌΡΒ5 8δῖ8δ ποῖ.) ΤΏδβα ὕνγο ΣΟ Δ τΟΙ 5, ΔΙῸ βοραζδίθά, 
δοοογάϊηρ ἰο Ῥοίτα, ὉΥ ἃ ρεγίοα οἵ 250 γεαῖβ.0 Αἰΐοσ 
ΘΕ βΏδῖς, ἴοσα 15 Ὧὸ σγαϑίθσθῃοθ οἡ ἴδε Ἐρυρθδη τηοησῦ- 
τηθηΐβ ἰο 8ΩΥ͂ τοϊδίίοηβ Ὀοΐνοου Εργρὺ δηά οἱΐἴποσ 
Ιβγαοῖ οσ δῇ. 

Ἴδε ἢἤσγβι τηϑηϊίου οὗ ἰὯ6 Ιϑγϑοίος οὐ {86 Α5- 
ΒΥΓΙΔΏ τηοηστηθηΐβ 15 ἰδαῦ ὉΥ ϑῃδίσηδηθθοσ [11 
πὰ ἰὴ6 παιγαῦνε οὗ ἢὶβ οδηραῖὶρῃ τηδάθ ἰῇ 854 
ΒΟ. Ὑνεῖνα γϑαγβ ἰαΐθσ, ἢ6 τστϑοοϊνοά (86 ὑπαΐθ 
οὗ ]οεδ ἴδ6 βοῇ οὗ ΟὉσησγί, ΤἸδθη, δογα 15 β:θποθ ἔοὸσ 
δρουϊ ἴοσίυ γϑᾶσβ, 11] Αάδά- ΝΙσασὶ τηθηϊοηβ “ἰ86 

ἰαπιᾶ οὗ Οττγὶ. 32 Τα ποχὶ Ὠοίίοβ 15 ζῆοσα ἰμδη εἰχίν 
γΘΑΣΒ ἰαίοσ ἰῃ {86 τοοογάβ οὗ Τὶρ δίῃ - ΡΙΙοβοσ ΙΝ, τῇο 
τηθηθίοηβ δυδαζὶ οὗ [Π6 απ οὗ ΤυΔἢ 85 διλοηρ 5 
ἰθυΐατῖθς,4 δα βαγ8 ἰδδὺ δα τι]θά ονοὸσ 411] 145 ἔσοτμ 
{π6 τβίηρ οὗ [πΠ6 5. ἴο 86 ἰαηά ΟΕ ργρί.5 Ηδ τγϑοοϊνϑά, 
αἶξο, ἐπα ἐπραΐα οὗ Μηδδοχζῃ οὗ ἰδ οἷζν οὗ ϑαχηδγία, ὁ 
δη βροδῖϑβ, οἱ ἃ ἔγαρτηθηΐ, οὗ [δε ἰδηά οὗ Βοίῃ-Οὐσὶ, 41] 

οὗ ψῇοβο ἱβαριίδηΐβ, ἰορεῦδμοσ τὶ ὑποῖγ ροββϑοϑϑίοῃϑ, ἢδ 
οατὶοα αὐνᾶὺ ἴο Αβϑευσία, μανίην [1116 Ῥεκδῃ ὑμεῖς ᾿ηρ 

Δηά 5οὺ ὉΡ Ἡοβῆθα ἴῃ 815 ρἷδοθ. ϑῃδίπγδηθθο ΓΝ, [86 
Ἰὐηρ ψὮὯΟ Ὀοβίοροά ϑαηλασία, τοϊρηβα ἔοσ ἔνθ Ὑδδγθ 
(γ27--722 Β.0.), Ῥαΐ 85 ἰοῦ ἴο 15 ὈῬαΐ ομδ ἱπϑοσρυοη. 
ΘΑΓΡΌΩ," [6115 οὗ 815 δυδ]υραίηρ [14 5; δηά (μδ΄ 6 
Ὀοβιοροά δηά ἰοοῖς ϑαιιδγία, δά ϊηρ," δαὶ πα οαττοά 

27,200 ΘΏ ΔΔΥ ἱπίο οδρυνν νυ πιῇ δὸ οδασγίοίβ, 

- Ῥρίσίο, ΣΙ σίονυ οἵ Ἐξ, τἰϊ, 114. 
3 Ῥίῃοδβεβ, Τὰε ΟΙά Τεσίανιεπὶ ἐμ ἰδ Σέ οἵ δὲ Ἡϊὶειονίοα! Ἀεοονάς. 

οἵ Βαὐγίοπία απὰ Α“5γγία, ὈΡ. 329-322. ᾿ 
2 δίοπε 1 πϑογίροη οὗ (αϊαΐ, 12. 4 Νμγμᾶ, 61. 
8 7ά., 3, 4. 6 Αηηπαϊς, 50. 1 ΚΒ 1, 21, 32. 
8 ΤΉΪ5 15 οὐ 8 οη β σε σδϊ, δηά γίνοβ ποϊδίην Ῥαΐ (ἢ6 ψνογάβ, “ῬδΪδοα 

οὗ Θ,δίτδησϑοσ, κί οὗ Αβϑϑουσίδ; ΕἾ Ὸ σηη88 οὗ (86 ἴσην" (ΚΒ Σἱ, 22). 

9 Νὲπιγμά Ἰηπογε ῥί 0Ή. το 4 ηπηα]ς. τι έτρίαν Ἰπδορέρίοη, 24. 
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Ἰεανίῃς ἰδ τσοηιαίηαθσ ἴῃ ροββοϑβϑίοη οὗ ὑποὶγ ροοάβϑ, 
Ὀι ἀρροϊη την ονοῦ ἴδοσ δἷβ οσῃ Οβῆοἱδ᾽5 δηα τ ροβῖηρ 
οὐ ἰδοῦ ἰδ6 ὑπρυΐα πο ὉΠΟῪ δα ἔοττηθσῖν ραϊά. 
Ηὸ δάά5, [δὶ δ6 ρ'πηδογοά [Ὧ6 ννῆοΐο ἰδηά οὗ Βιύ-Οτγὶ"; 

[δαὶ 6 οοηῃσαιποσγοά ϑαζηδγία δηα [6 τσ ῇοΐο ἰδηά οὗ 
Βὲϊ-Οὐτὶ,5 δηα δηδῖν," [δῇ Ὧ6 οαγγίοα δυαὺ οδρίνα 
δηάᾶ κοὐ ]6ἅ ἴῃ [Π6 οἱζγ οὗ ϑαϊηδγία [88 ὑῬθορίο οὗ Τηιιά, 
Τρδάϊάϊ, Μασβίσηδηὶ, Ἡδίαρα, δηά ἰῃθ αϊδίδης Ατραὶ, 

ψῆο πρὶ οά (86 τι! άογησθϑθ, το ἵκηονν ΘΙ ΠΣ βοθοϊασγ 

ὯΟΓ βοσῖρο, δῃα γῶο δδά ἤδνοσ Ὀοΐοσγε Ὁσουρῆς ὑσραῖΐα ἴο 
ΔΏΥ ἰἰηρ. 
Το σοΐοσοηοοβ ἰο ᾿δῇ δηά 15 αἴξαϊσβ ὃν Θο:δομ ἢ 

ΔΙῸ ὨυοσοιβΆ; Ὀσύ ἔσοτ 15 ἀθδαίῃ ἱῃ 680 Β.(. ἴο ἐπα ἔ41] 

οὗ Νιπονθῆ δροιυΐ 606 Β.6., [86 οηἷν τηρηϊίου οὗ ΤἀΔἢ 
15 ἐουηά ἰη [6 ράζγαϊ]1ο] 11515 οὗ Ἐξασθδάδοῃ δηΐ Αϑῆυτσ- 
Ὀδηΐραϑῖ, τ βοσο Μδηδϑβθῇ 15 οδ 116 ὉΥ (ἢ ἔογηλοσ, “Κίηρ 
οὗ [δ οἱἵγ οὗ ΤἸυἀΔἢ,᾽" δηᾶ Ὦν (δ ἰαύξοσ, “ Κιηρ οὗ 86 1δηά 
οὗ [υἀ4}.᾽᾽ 5 Ἐδξατῃδδάοῃ 1ηἴοττηβ 1.5, ἱπθεά, [Πα δ νγὰ5 
Κιηρ οὗ {86 Ἰηρδ οὗ Εργρί, οὗ Ῥαΐγοβ, δηά οἵ ΕἸ Πϊορὶδ, ὁ 
δηά οὗ 411] [86 Ἰῖηρβ οὗ ἰδ ἰαηά οὗ (6 ἩΣΕΐ65, ποίησ 
ἹΜΜαμδϑϑθῆ κΚίηρ οὗ [8.7 Απδυτρδηϊραϑῖ, βο οὗ Ἐβασ- 
δδάάδοῃ, 5405, δ'ϑο, [ῃδὶ 815 ἔδίδοσγ οηϊοσοά Εργρὺ δηά 

ονοσίδσγον Τιγῃδκοῆ, ηρ οὗ ΕΤΗϊορία, δηὰ ἀδϑίσογοά ᾿ὲ5 
ΔΙΤΏΥ, οοησπογίηρ Ὀοϊῇ Εργρί δηά Εἰορία δηά ἰαϊκίηρ 
οουηῦ 655 ΣΙ ΒΟΏΘΓΘ, ομδηρίηρ [6 δῖηθ5 οὗ ὑπο ὶγ οὐἴ168, 
δηᾶ ρἰνιηρ ἴθοτ στ ΠΔΠ165, οηὐγα την ἢ15 βογσνδηΐβ τ] ἢ 
186 ρονοσητηθηΐ δηά ἱπηροκξίηρ ὑσὶρυαΐο ροη ποῖ. Ηδβ 
ὨΔΙΏΘ5, ΣΏΟΓΘοΟνοσ, ἰδοῖτ Κίηρθ δηά (Ὧ6 οἰ[165 πον συϊοά 
ονοσ, 9 δηά [6115 οἵ ἢ15 οοῃησιοϑί οὗ ΤΎσΣο. ο Ἡδτηθη  οη8, 
ξαστίδοτς, Ῥβδαυηθῦοδ5, Κίηρ οὗ Εργρί, ἢἰ5 σονοῖὶ δηά 

: ἨΔΙ] ΧΊΥ. 5 Ῥανοωρης [πϑουριίου, Ι΄. 
2 ΑΏΏΔ]5, 94--97. 4 ΚΑΊ; 285-332. 

: ΚΑΊ, 354-:57, δῃᾶ ΚΒ 1, 49, 131, δηὰ 239. 
6 ΚΑΊ; 326, δηά ΚΒ ΙΣ, 151. ΤᾺΚΧΒ Σἱ, 149. 
8. ΚΑΊ, 338, δηά ΚΒ ἑ, 159-169. 7ά4., 161-,63. 197ά., 169-171. 
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Ὧ15 ονοσίξσονυν;" δῃα ἢἰβ γγᾶγβ τὶτ ἰδ6 φσγδαηάβξοῃβ οὗ 
ἹΜοσγοάδοβ-Βαϊδάδβη, ἰΐωρ οὗ ἰἣθ Ομαδίάδδης;" δηά 
νι [Π6 Κίπρβ οὗ (δῆ Αγβδιδῃβ, Εἄοχῃ, Ασηγῆοη, ΜοδΌ, 

δηά Ναβαίϑ." Ὑοῦ, Ἔοχοθρὺ ἰδ σζηθηϊοη οὗ Μϑδῃδββοῖ 
85 Ὀοΐηρ δηοηρ ἰδ6 ὑνοηΐγ-ῖνγο να 5515 οὗ ἴὯς ἰδηά οὗ 
[6 ΗΟ 65, ἢο ποίοε οὗ ΤἀΔἢ 15 ἐοηά οὐ [ῃ6 Αϑευσγίδη 
τοηυτηδθηΐβ αἰΐοσ ἀρουΐ 685 Β. (.; ἰδαὺ 15, αἷΐοσ [86 

τοῖρῃβ οὗ Ἡθζοϊ δῇ δᾶ ϑοηηδοθ ΓΙΌ. 
Οὐ (86 ΒεαρυἹοηΐδη ἀοοιυτησηΐβ, πο πος [ϑσϑοῖ, ΠΟ 

]υάδῃ, ὯῸΓΣ δηγοῦθ. Ὡοὸσ δηγίπίηρ οοηηροίοα τ 
οἰΐμοσ, 15 δνὸσ τηθηϊοηρά; ἐμπουρῆ τὸ Κηον ἔσο 

ΟμΘ ἔγαρτηθηΐ οὗ δὴ δίβίοσιοδί ἰπβορίίοη οὗ Νεῦυ- 
οὐδάμοζζασ ἰδδὺ πο ἱηπναάοα Ερσυρί.. Νδριιηδίά, δἴ5ο, 

ΒρΘδΚ5 οὗ (δα Κίηρβ οὗ Ῥῃροηϊοία" δηᾶ οὗ ἰδ6 ἰτἱραΐα 
οὗ 86 Κίηρβ οὗ δε ἰαπά οὗ Αὔλυγγι;6 δηά Ξ8ὺ5 ἰδδῦ Ὧ6 
ταιβίασγοα (πὸ βοδίϊζογοά ρεορίθβ (ὠρηπαμία γαῤδἉλαίϊῶ 
ἔτοτῃ ὕδζΖα οἱ ἴδ ἔσοητλοσ οὗ Εργρί ὉΥ ἰδ ὕρροεσ ὅδ ἴο 
Ὀογοπηά [86 ΕπΡΏταῦαβ 85 δ δ5 [Ὧ6 Τοὐγοσ ὅ68. 

ΝΙΙ. Τδοζο δῖα ησπηθσοιβ ἀθοδάθϑ, ΟΓ ἰΟΠΡῸΣ Ροσιοάϑβ, 
ἀιυσίηρ ἰδ6 Βιβίοσυν οὗ [ϑγϑοῖ, νοῦ ὅσ ῥγδοιϊοδ!ν ἃ 
διαμᾷ 85 ἴατ 85 ἰδ ουἱκίο τνοσὶα 15 οοποοσγηθρά, [δ6 τοβὶ 

ἰμδὶ 15 Κηονγῃ οοπορσγηΐηρ ἔογοῖσῃ πδίϊοηβ Ὀδίηρ (86 
οσοδδίομδὶί τῃθοϊοη οὗ {δ πδῖηῃβ οὗ ἃ Κίηῃρ. τῇδ 
ΠΟ ΟΙΩΡΟΓΘΏΘΟΙΙΒ, ΟΓΥ 5ΥΩοΟ,τοηουβ, ἰδίοσν οὗ δθβθ 
Κίηρϑβ 15 Θοῃ αν ἔσο ΠΥ ἱπΊρΟΞϑΙὉΪ6 ἴο οϑίδ Ὁ Π50; 
δηά ὄνθῃ ἰδοῖσ ογάδγ δῃά {π6 ἰϑηρίῃ οὗ δεῖν στο βΏβ, γα 
816 οἴζϑηῃ υπϑῦῖς ἴο ἀδθίοσιϊηθ. 

ΕῸΣ ΘΧϑΙΏΡΙΘ, ἴῃ 86 Εἰδίογυ οὗ Εργρὺ ἔσοσῃ δδουΐ 1200 
Β. 6, ἀυτίηρ (δα τοῖρῃ οὗ [6 θη Κίηρβ ἔσοπὶ ἘΔ 6565 
ΠΙ το Βδηηθθθς ΧΙ] ἱποϊαβῖνο, ἰἢ6 συσορϑθίοη “85 

Ἰοὴσ Ῥδθῃ ἀουδίαϊ] 8δη68 ἰ5 πού γοΐ οογίαϊη᾽᾽; δηά 

:]ἄ., 177. 1ἅ., 211-21Δ. 3114. 215-220. 4“ ΚΒ δὶ, Σὲ, 140. 
5 ΝΑΡυηδί-Ογταβ Οἠγοπίεϊς, ( οἱ, ἰδὲ, 2. 

δὲ, 6., ῬΏςης84- ΒΑ] ϑ 26. Ογγὰβ Οὐδέπάσγ, 20, 30. 
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ὄδνθ δἔξεγ [86 ὕσηβ οὗ ἰῆ6 Ἐδγηδθεϑῖ 5 Ὀαΐ Π{{{6 15 Κηονσα 
οὗ [86 Βιβίοσυν οὗ Εργρὺ ἄονῃ ἴο [86 ὕτησ οὗ [86 Ῥεγείδῃ 
οοησπαεῦ. 

ΘΙγ]]ατῖν, ἴο οἰΐα ἃ ἔδν 1πηβίδῃοοϑ ἔγοσῃ 6 διβίοσυ οἵ 
Βαρυΐίοῃ δηά Αβϑουτία, ἴοσ [6 1ηἴοσναῖ---τογο ἤδη δ δ] ἢ 
8, τη ]Ποηηΐ ατγ---ραῦνθοη ὑπ6 οηά οἵ [86 Εἰγϑοὶ οἵ Ἠδιῃ- 
ΤΑ ΤΑΌΪ Ὠγπηαβίν δηΐά [86 ὕὐτηθ οὗ ΝΘ ΔάῃθΖΖασ ἵ; [ὺσ 
{δ ροσιοά---δρουῦῖ νο μαηάτοά νγϑαγϑ---οΐνθοη ΤΊ ρδιῃ- 
ῬΙΘΘΟΓ 1 δηά Αϑῃυγηδβίσγραι 11 δηά ἔοσ [π6 πηυοῦ βῃμογίογ 
ἰηΐοσναῖὶ--ρουΐ ὑσθηΐν γοαγο--αΐσεθη ἴῃς ἀδαίῃ οὗ 
ΑΞδυσρϑηῖραὶ δηα [Π6 [41] οὗ ΝΙΏΘν ἢ {86 ἰδίοσιοδὶ ἰη- 
Τοσταδύϊου 15 ΨΟΓΥ τθαροσ. ἔνθη γερδσάϊηρ [6 Νεο- Δ ῦΥ- 
Ἰοῃΐδη ρεοσοά νὰ ἵζῆονν οοτωρασγδαίύνοεϊν 016. Τθοσα ἃγὰ 
ΟὨΐΪν 8 ἴεν Ὠἰβίοσίοδὶ ἱῃβουρύίοηβ δηᾶ ἰδ6 τ ΤΟΊ 
Ὀυλϊ]άϊην ᾿πϑογρυοηβ δηά οοηὐγαοί ἰδ 165 ἅἄο ποῦ ΞΕΡΡΙΥ 
{μοὲνς ἀοβοίθηςιθβ ἴο δὴν τηδτὶκοά ἄσρτοαο. -᾿ 

: Ῥαίγίο, Σέσίογυ οὗ ἘξυΡί, 1,137. ΟΥ̓ ἐδοδε ἰηρβ, Μσ. Ῥοῖσίθ βϑαὺ8 85 
ἔο]ονβ: “Οὐ Εδηλοβοβ ΥὟ, (86 βίεῖβ οὗ 5:151]16Ὁ} 15 [86 ΟὨΪΥ βουουβ σηοηι- 
τιθηΐ οὗ [6 τοῖίσῃ δηά ἰμαὺ οοηΐδίπϑ ποιϊπίησ Ὀσῖ Ὀεδυϊα ρΏγαϑεβ᾽" 
(ἰἅ.,171}; οὗ Ἑδίλθϑοϑβ ὟἾΙ, "ΤΏΘΓΟ 18 ποῦ ἃ 5ἰηρίε ἀδίοα της ηυτηδηΐ οὗ {819 
τοίσῃ, δῃᾷὰ το Ὀυ1]άϊην, Ὀυΐ ΟὨἷν δίεϊθβ, βίδίζυθθ, δ 5.411 οὐ)δθοΐβ, ἴο 
Ῥτόβϑοσνα {86 Ὡδσηθ᾽" (4., 172); οὗ Βδηλεβθοβ ΝὟἾΊΙ, “Νο ἀδίαβ ὀχίβί, [86 
ΜΟΙ 5 δηάᾶ οὔὈ͵οοῖβ δῖ 411 υὐϊτηρογίδος᾽" (ἀ., 177); οἵ Βδηγοδοβ ΝἼΙΠ, 
“ὙΒα 5[εἷθ οὗ ογα, δῇ οϑῆςϊαὶ οὗ Βιυιβίτίβ, 15 [6 οὔἱν τηοιυτηδηΐ οὗ (818 
τεῖσῃ ἴο τοννασγά [Ὧ6 βϑϑαγοδ᾽" (ἰά., 177); οὗ Ἑδπιθος ΓΧ, “ΤῊΪΐ Κίηρ ἰ5 
ΟὨΪΥ Κηοννα ὉΥ ἃ ν886 δηά ἃ. Βοδγδὺ " (ἰὲ4., 177); οὗ Εδηγεβοβ Χ, “τ τὴ6 
δχοορίζος οἵ δῷ ἱπαιύγυν ἰηΐο 86 ἐποῖί5 ἔσοτῃ ἐδ ἰοσὰῦ οὗ Διωφηβοίῖθ 1, 
ψ8 ἵκηονν Ὠοΐπιηρ οὗ [86 Ὠἰϑίοτν οὗ {115 τοῖσι" ((ἃ., 182); οὗ δίγοϑεβ ΧΙ, 
ἴδοζα ἰ5 οϊδίηρ Ὀπὶ 4 “115ὲ οὗ ἀοουτμηδηῖβ δροιδ ἐπ6 ὩθοσοροἹβ σοῦ- 
ὈοΣΙο5᾽" ((4., 185); οὗ Βδηηε5ο5 ΧΙΙ, “ἸΠοσα 15 ηῸ τόσα ἴο Ὀ6 Ξαὶά δρουῖ 
ἐμϊ9 τείσξῃ ὑμδα δροαΐ {πὸ οἱδβοσ οὔβουσα σεϊρῃβ Ὀοΐοσα 1" ((4., 187). 

ς Αγϑίη, οὗ [86 τείρῃῃ οὗ Μδη- ΚΏαροσ, ἔγομλ 1074 ἴο 1025 Β. Ο., Β6 54 Υ8, 
“ΦΤΉΡΤα 8:6 Ὀι ῬΟΟΙΓ σογηδίηϑβ οὗ {Ππ|5 ἰοὴρ γείσῃ ̓̓  (((., 211); οὗ 186 ποχὶ 
Ταΐοσ, “ὙὝΠΕΓΤΟ 15 ποιϊῃίηρ ἴο 500 δαὶ 815 ὑὉτίηοο σοϊσηθά "ἢ (ἰά., 214). 
ΤὮο ἀοοσυπγεηῖβ οὗ ῬαΒΟΌΚἬδηι, Σοοῦδ-952 Β. Ο., εῖνο τυ σαῖν δὲ5 σασίουο μα 
δΔηά οΔ11 Ηἰτπὶ ἃ βοὴ οὗ Ῥιωθζοζὰ (4., 219). ὙΠοσα 15 ας ομ6 ἱπιρογίδης 

ἀοσυπγχοδὶ ἔσοπὶ [86 τείρῃ οὗ Νεβιραάδάιι, 1102-1076 Β. 6. (:7., 220). 

Οὐ Ῥαϑοθκῆδηι 1, 1076-1025 Β. (., χὰ ἵσπονν ἐἰῃαΐ ἢὸ τοξζουηάθ.1 ἃ ἴθ ἷα 

αἱ Ἰδηΐβ δῃᾶ βυσγουηδεά τ τ 8. ΤΡ ΟΌΥ τὰ] δηᾶ μὴ Ὠ6 ὈμΠ ἃ 
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ΑΒ ἴἰο ἐδ ἀοουπιοηΐβ ἔσο ΤΎτο, ϑίάοη, Μόδρ, δαᾶ 
οἴδογ βούσζοβϑ, ΠΘΥ 81:6 50 ἔδνν, βῃοσγί, δηά ἔγαρτηθηΐατγυ, 
[Πδὐ 1 τοι Ὅδ6 υὐοσῖν συ ροξϑί 16 ἴο σοϊδίθ ὑβϑῦ 1 δῦ 
ἍΑΥ στ ἰδ6 ροηοσαΐ ἰβίοσν οὗ ἰδ δῃοίθηῦ τμοτ]ά, 
ΟΓ ἴο ΟΩΘ δηοίΐδοσ, σοσοὸ τὖ τοί ἴοσ {πῃ6 δηηδῖς οὗ 

[6 ΙΕγδοίοβ, δηά οὗ ἴδ6 Αβϑυσίο- Βαρυ]οηΐίδηβ. ΤΏΘ 
δἰτηγοδῦ δηϊσα δῦβθηςοθ οὗ ἀοοσιτηθηΐῖβ ἔγοσῃη. Ῥεσγβίδῃ 
ΒΟΌΓΣΟΘΘΞ σημδί δῖϑο Ὀ6 ῃοϊϊοβα ἤθσθ. δϑυσουν ἐρθαϊκίηρ. 
ὙΠ [86 οχοορίίοη οὗ 86 Ναδυηαιά-Ουνγιβ Οἠγομίοϊς 
δρᾶ ἰῃῆ6 Ογτγὺβ Οὐπμάεγ, ΜὨΪΟΝ τὸ Ῥοΐῇ υχιιίθη ἴῃ 
Βδδυ]οηίΐδη δίοηθ, [86 ρου ηριαὶ Βεοκδίμρ 1 γι. ῤίοη 5 
οὗ ᾿ϑεαγίυβ Ηγβίδϑριβ δὰ [86 ΟὨΪΥ ἰδίογιοδὶ ἀοουτηθηΐβ 
ἔτοσῃ 86 Ῥοσγϑίδηβ; δηά ἔσουῃη ἰδ Μοάδϑ ποὺ ομδ ἄοοι- 

τηθηῦ Ὧ85 βυγνίνοά. ϑοσηθδ ἰβίοσιοδὶ ᾿ηϊζοστηδίίϊοῃ, 1 15 
ἴσιθ, ΤΏΔΥ Ὧ6 ραϊδογοά ἔσοσῃ τλϑοο Ιδηθοῦβ Ἰπβο ρ οη5 
οὗ [δε Ῥογείδη Κίηρβ, ᾿αγίυ5 ΗἩγϑίδϑρίβ, Χοσχοθβ, δηά [Π6 

τοσαρῖα αἱ αἰζθῇ (ἰά., 221-222); οὗ 8ῖ9 βυσοσϑϑοσ, Νοίεσκαγα, 1035-1021 

Β.Ο., γα ἔᾶνα ποίπίηρ Ἵχοορὶ ἴδο σηθηΐζζοη οὗ δὲϑ ὕδσηθ ἰὰ Μδηρῖδο (ἕά,, 
223); οὗ ἴδε ποχὶ ἰώησ, Ατησποζηδρί, 10321-1022 Β.6., γ)α ἰσλονν ΟἹΙ͂Υ 
ταδὶ Βα οοηἰἰπυθδά ἴἰο δυΠ]ἃ ἐμ ἰδαιρῖς δἱ Οἰζθὰ (ἰ4., 223); οὗ ἐπα ποχὶ 
ἴσην, ϑίδπιου, 1022-996 Β. (., Μὰ ἴκηονν ποϊδιηρ οὐ ἰσηρογίδηςα, Ὄχοθρὶ 
τιμαὶ Βα ὃυ δῦ ἃ ἴοταρῖα δὲ Τδηΐβ (ἰ(., 224, 225); οὗ [86 ποχί, Η62-δη-τσα, 
987.-952 8. Ο., ΘΟ ΓΟΟΙ͂Υ δηγ ἰδίην 15 ἰοότῃ (ἰ(., 225). Οἱ [86 ᾿ίηρβ οὗ 1π6 
ἐποηῖγ-δοοοηά ΟΥ̓Δ ΞΟΥ, “ΝΟΣ 1016 15 ἰζῆότχῃ δρουΐ [86 χείσηῃ οὗ ἴὕαβασοἊ 
κοῦ 1, 930-894 Β. Ο. (ἰ(., 240); Ταίκοταϊ [, 9οοἹ--876 Β. Ο., νγὰ8 ζοσηοσὶΥ 
ποῖ ἀνε γσοοορηϊζοά 845 ἴσην ((., 244); οὗ Ταίκοσαιϊ ΠῚ, 856-831 Β. Ο., 20 
Ηἰβίοτοδὶ ἔδοϊβ σὰ σεοογάδά (ἰ., 254); οὗ δ ῖϑμδῖις ΓΝ, 782--742 8.ς,, 
οΐϊμίησ ἩΠδίσνοσ 15 ἱκηόννῃ "" (ἕ(α., 259). 

Ιὼ 186 ἔπθοὶν- τά ἀνηδδῖυ, ἰδοσο όσα ἵνο Ῥοάυ-Ὀαϑὶβ τ Ὧο τοϊρηοὰᾶ 
Ὀεΐνεος 755 δηά 736 Β.6.; Ῥυϊ “γα 82 ΟἿΪΥ ἱπίοσ ψὩΟὮ 8 86 δασῖος 
οὗ 8ε96᾽" ((Ἅ., 262). Οἔ 8 οὗδμοσ ἰσΐωρϑ οὗ ἰδὶ8 ἀγηδβίυ, ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἴμο 
ὩΔΙῺΘΒ ΟΥ̓ 16 ἴζηοννα (ἰά., 263-265). 

Οἱ δὲ τυοοῖϊν-ἰοὐτίἢ ἀγηδϑῖν, ποϊῃίην ἰ8 ηονῃ οὗ Καςῆΐβ, 725- 
15 Β.ς., (., 280); οὗ ϑῃδθαῖίαϊκα, γ07-602 Β. σ., "ποῖ 8 5ἰηρὶε ἰδοῖ οὗ 
Ηἰβίοσυ 8 τοοογάθβά᾽" (4., 287); οὗ [δα τογηδίηΐησ ἰῆρβ ν σῪ [Σ{{|6 8 

Κηονῃ, οχοορὲ δδουΐ ΤΙ δ Κοῦ, 701-667 Β. ς. (Ὧ., 290-211). 
Ο 6 ἐσεηῖν- ἢ ἀνηδϑῖν, ἔσουι [6 τβὶ σείση, ὑπαὶ οὗ Ταίμοϊοι ΠΠ 

δθουϊ 749-721 Β.Ο., 6 ἢανα ΟὨΪ ἔνο βίοἶθβ (4., 314); οὗ Ταῖποκδι 1 
(Δ Ὧ2ῦ0-τ5), ϑολσοοῖν δου την 15 ἱηότγῃ (ἰ(., 217, 318). 
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ἴδτοα Ασίδχογχϑϑθοβ, δηά ἴσοσῃ {ΠῚ οοἱηβ δηᾶ [86 τυΐη5 
οὗ ὕμαῖτ Ὀυϊ]άϊηρβ; Ὀμπὺ ἴῃ σϑηρσγαὶ ἐῦ ΤΔΥ Ὀδ6 Ξαἱά δαὶ 
ἔτοτα ἰδ ὕὕσηβ οὗ (86 Βοδίβίυη ἰηδβοσιρύζοη (οἵ. 515 
Β.Ο.) ἰο [δες ἀεκδίγυοϊοηυ οὗ [86 Ῥοσβίδῃ δρίστα ὉΥῪ 
Αἰοχαηᾶες οὗ Μδοθάοη χὰ δζὸ ἀδροηάροηΐ ἴογ οὰὐζγ 1η- 
ἴοσσωηδίϊοη 85 ἴο 6 δἰϑίοσυ οὗ Ῥογβία Ὡροη οχίογηδί 
ΒΟΏΌΓΣΟΘΘ, ϑοἢ 85 ἰδ6 Ἡρῦσγον δηά Οσοϑοῖς διςίοσδηβ, [ἢ 6 

Βδρυ]οηΐδη ἰδ ]οίβ, δηά (86 Ατϑῆγδῖς ρδρυτσὶ. 
ΝΙΙ. Τπογα δῖ Ὡυτηθσοῦβ οαϑ65 ἴῃ ΜΏΙΟΝ ονοηΐβ 

ὙΏΙΟΣ δῖα στηθηὐοηδά 1 ἰδ ἀοσεηιθη δ οὗ οὔθ σου 
ΔΙῸ ΘΩΟΓΟΙΥ τοαημηρ ἴὰ ᾿ὮοΒ6 οὗ δῃηοίῃοσ. ἘΕῸΣσ οχϑδῃ- 
ὈΪο, ἰδὲ Τεῖ-εἰ-Ατηδγηδ Ἰϑυζοσβ ρον υ.β τοῦ ἰηξοσγηδ- 
του δροιῦ [86 τεϊδίίοηβ οχίϑυϊηρ Ῥούνγοοη Ερυρί οἡ 
[π6 οὔθ δδῃά δηῃά Αξβευγία δῃά Βαρυΐίοῃ οἡ [π6 οἰδοσ; 
αὶ (86 βοδηΐν Αβδϑουγίδη δῃηᾶ Βεαῦυϊοηϊίδη ἀοουσηθηΐβ 
οὗ δαὶ ἰἰτηθ δζὸὸ ἀδνοιἃ οὔ δὴν τοΐίογσγοημοα ἰο Ερυρί. 
Αἴνοεσ τδ8 ἔσθ οὗ Ατηδθηορδὶβ [ἹΝ, δονανοσ, (8 
Ἐγρυρίϊδηβ σηδκθ Ὧὴὸ οδχρ οὶ τοΐθγοποθ τδαΐονοσ ἴο 
Οὐ Γ Αβευσγίδ ογσ Βαρυίοη. Αβϑῃυσγθδηΐρδίὶ ρῖνοβ ἰθηστῆν 
δοοουηΐβ οὗ δὶ9 οδιηραΐίρηβ, δηά οὗ ἰπαὺ οὗ 5 ξαΐδοσγ, 

δραϊηβκὶ Εργρί, εἱνὶηρ ι1Χ5 (ὴὯ6 δΔη)65 οὗ {6 Κίηρβ δηά 
ΡΟνΘσΏΟΙΒ οὗ Εργρὺ; Ὀυὶ (6 Εργρύδῃ τϑοογάβ σα 5ὶ- 
Ἰοηὐ 85 ἴο (868 Αϑϑυσίϑῃ ἱηναβιοηβ 8ηἀ ἀοχηγϊηδίίζοηβ, 11655 
1ηἀδοά ἴδογα Ὀ6 δῇ δ᾽ ϑίοη ἴο ἐῆθπὶ ἴῃ ὑδ6 ἱηϑογιρυϊοῃβ οὗ 
Μροηϊοσηδβοῖ, “δ ὑσίηοα οὗ ἰῆε Τορδη ὑπ πο ρΑΙΥ,᾽ 

ἔτοτῃ ἴδ6 σηβ οὗ Ταῆδγκα, νἤοσο Ὧἣδ βρϑαῖϑβ οὗ ἰῆς ψὩοΪα 
απ 85 μανίηρ Ὀδθοθῃ ονογίυγηθα 85 ἃ ἀἰνίηθ ομαβίλβο- 
τηοηΐ.Σ Οὗ ἰδ6 Βεαδυϊοηΐδη ἱηναβθίοη οὗ Εργρί, ἰδ6 
Εργυρίλδηβ Ὦανα ἰοῦ Ὧὸ σϑοοσά. [Ι͂Ἃη ἔδοϊ, ουἱδίάθ [86 
ϑοσρίαγαβ, [16 ΟἿΪΥ τοΐθγθησα ἴο 10 15 1 [86 ἔγαρσηθηΐ 
οὗ Νερυοδαάηθζζασ οσηᾶδ Ὡρασ {86 5.62 Οβδηδὶ δηά 
τυύτιτῖθη ἰῃ Βαῦνυ]οηΐδη. 

: Βγοδϑίρά, Αποίεπί Ἀξοογὰς ο ἘρΥΡί, νοῖ. ἵν, Ὁ. 461; Ῥείσια, ΤΠ σίου 

α[ ἘΕΡΙ, ἴδ, 305. 
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ΙΧ. Τδογο 8.6 Ὠυσηθσοιβ οαβοβ, δἷϑο, Ώοσο οοσγίδίη 

ευεμίδ οὗ ἃ. ταῦ 5 116 δγὸ τω θη οηθά ἴῃ ομδ οὗ δἰ5 ἄοου- 
τηοηΐβ δηά δηζγοῖν ῥα5εοα οὐοῦ ἴῃ οἰοτβ, ἡ ὨΣΟΪ τηϊρϊ 
Ὦδανα Ὀδοῶ ὄχρϑοίδά ἰο τηϑοϊζοη ἤθη. 

ΕῸΣ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, ἃ τοοθηΟΥ ρου Ὁ]15 648 1ηδογὶρύζοη οὗ ὅδη- 
ὩΔΟΒΟΣΌ, " οοηΐδίηβ δῇ δοοουηῦ οὗ ὕνο σγεαΐ ὄβχρθαϊοηϑβ 
οὗ ἴδ Αξβϑυσίδηβ δραϊηβῦ ΟἹ]Ποΐα ἴῃ μα ἔτηθ οὗ ϑεηηδοῆ- 
ΟΊ, οὗ ψ ὮϊοΏ [86 ἰαἰοσ δ85 βαιά ποϊδίηρ ἴῃ ἢὶ5 ἡυπγοῖ- 

οὔ ἱηϑοσί ροηβ ὑσον ουσῖν ρα 5ῃθά. ὅ0 1η [86 οὯ56 οὗ 
Νοθυςδδάμοζζασ, ἢἰβ οοησυσδὶ οἱ Εργρί 15 τπῃηϑηϊοηρά 

ΟἿΪΥ ἰῃ [86 ἔγαρτηθηῦ ἔουηά 1 Εργρῦ; Ὀαὺ ὄνθῃ [26 Ὡ8Π16 
οὗ Εργρί 15 δυβοηΐ ἔσγοτι ἢϊ5 οἴδογ γεοογσάβ. Αραίῃ, ἴἢ 
86 ἰῆχοο δοοοιηΐβ οὐ ἰδ Βδῦρυ:ϊοηΐδη τοηυτηθηΐβ 
οὗ 86 ψὰσ Ὀούγνοοῃ Οὐσὰβ δηά Αβίγαρος, [6 Οσυσι 
Οὐ ΜΕΥ ΞΔ Υ5 ΞΙΤΩΡΙ͂Υ, “1δ6 απ οὗ [86 Καί, [με ἱοία! εν 
οὗ ὑπ6 Βοβὶ οὗ [86 Μαπάβ πε (Μεζγοάδοξ) οδιιβοά ἴο 
ὍΟΥ δὲ τῶν [Ουσγα5} ἔθου"; [86 Οὐγορμίοϊ 58γ85 [δαὶ 
[86 ἰαϊίοτ᾿5 ὑσοορθ τονοϊ θα δραϊηβδὶ ἢϊπὶ δηά δαὶ 
ἣ6 τγαβ ἰδκοη δηά Ἅἀοἰϊνοσγοαά Ὡρ ἰο Ουσγαβ; [86 Α4δἊη- 
Ἡαῦδα Ἰῃδοτὶ τίου βδαγ8 ἰδδί “Ονὐσαβ (6 Κίηρ οὗ ΔηΖδῃ, 
ἷ5 ἱηϑὶρηϊβοδηΐ (5811) ναββαὶ, βοδιοσοά ἢ Ὠἰβ ἔν 

ἸΣΟΟΡΒ ἰδ6 ψιάἀοβργοδαά δγηῖθ5 οὗ 6 Μαδηάδ, δηά ἰδδὶ 
Αϑβίγαροϑ ὑμποὶγ Κίηρ νγὰϑ βεϊζοά Ὁγ Ουσγαβ δηά Ὁσοιρῆΐ ἃ5 
ῬΓΊΞΟΙΟΣ ἰο 85 ἰδηά,"᾿ Ἠδ δαάς, δἴ5ο, ἐπαὺ 10 νγὰϑ ἱπ [86 

{τὰ γοᾶσγ, ὑσοβηδθῖν οὗ Νδριυηδιά, ἰμαῦὺ {π6 Ὄνθηΐ 
Ὠδρροηθά. [Ι͂η 11|κ6ὸ τηδήηογ, Νδῦυηδὶ 5 σθαι δρουΐ 
[86 ἀεδίγυοίίου οὗ {πὲ Ὀτηρηδη- Μδηάβ 15 τηθη ]οηθά ΟὨΪΥ 
ἱ ΤΠ ΑΌυ-ΗΔΌΡα ἱηδοσιρίοη,  Πουρῇ οὐ οΓα οὗ ἢ15 ἀσθδπβ 
(ἔοσ 86 νᾶ ἃ ρτοαὶ ἀσγϑδπΊθγ) δὰ σῃϑηιοηθά οἰβουγοσο. 

Χ. Τῶοσγο δ οδϑ65, δἷϑο, οσε {6 εἱἴθῃςοθ οὗ δὴ 

δΔυΐμοσ τῖτ τορασά ἴο ὑπῸ ηηομοά οὗ Ὠΐβ ὑ»χσοοδάμγο ἴῃ 
ἀσανίηρ ὉΡ ἃ ἀοουτηθηῖ 885 2:5 ὦ τ ἰηΐο 4 [αἷἶξὲ 

ΟΤ χχνυΐ. Ιωπάοῃ, τφορ. 
2 



18 Τῆς Βοοῖ. οὗ )δηϊοῖ 

ἐπίογργείαϊοη οὗ Ὁ. Ῥοσγῆδρβ (88 Ὀαϑὲ Ὄχι! δολίζοη 
οὗ [ἢ 15 15 ἴἰο Ὀ6 ἔουπηά 1 [6 ὈΓΠ]]Π1δηὶ σπᾶν οὗ ϑαγροη 
ὉΥ Ὦγ. Α. Τ. ΟἸχηβίθαά,: ἴῃ ψὩΙΟἢ ἰῃς δαυΐμοσ βἤονϑ 
ἴῃαῦ ΙΏΔΏΥ τ βαρΡργοῃπθηβίοηβ δηα τηδίηὐογρσγοίδιοηβ 
οὗ {πΠ6 οδσηραΐρῃβ οὗ ϑαῦροῦ ἢδνε δίβθηῃ ἔσγογῃ ἃ δι] τ 
ἰο αηδογείδηά (ῃδὺ βοζὴθ οὗ ϑδγροῃ  β ἱῃϑογ ρ ] Οὴ5 δ, 
οἸγοῃοϊορίοδὶ, βϑοθ ρβρϑρορσδρθῆϊοδὶ, βοηθ ἰορίοδὶς δηά 
ΒΟΙῺΘ 8 τὐϊχίατα οἵ ἔνγο ογ 411 οὗ [ἢ656. 

ΧΙ. Ἴπογα ἴθ ὭΏΔΩΥ δίϊοηβ δηάᾶ Ῥδξοῆβ, ΏΟβα 
μαΡΊ65 τιογεῖγ αἀτὸ Κκοοόννῃ, πὶ ονοσ ψῇοβα πιβίοσυ (86 
ΡΑΪ οὗ ἃ υὐἱνογϑαὶ ϑ:ἴθηοθ ἤδς 4116, 85 ἴδ δ5 μπαΐϊυξ 

γεσογας διὸ οοηῃοοσγηθάᾶ. Τῶα τηοβδὺ ποίϑϊθ Ὄχϑηρ[65 
οὗ (5 ηά ἔγοτῃη δηῦ Ὁ ἀτα [π6 Μεάδββ δηά [86 
(δε βαριηΐίδηβ. ΟΥ̓ (6 οχοορίίΐοῃ οὗ ἃ ἔονν νοιϊνα 
δηα ΓΔ αἰπιοβὺ 10οηςοδὶ στηοσίυδτυ ᾿ηϑοσι υἱοηβ, ὑπ6 
ΒΟΌΓΟΘΘ οὗ 1ηΐογηηδίίοη  ὨΙΟἢ τ αν τ τορασγά ἴο 
[86 οἱἷγ οὗ 1 84ο ᾿υβὺ Ὅ6 ἰουπά 1η [6 σγογῖϑ οἱ δογ 
Θημθηλθβ.Ό 1 οὐΪν χὰ οουἱά δηά [ἢ6 τηδζηοΐτβ οὗ Ηδη- 
ὐῦ4}} ὙΥΣ γτοραζγά ἴἰο [6 Μϑάδϑβ, νγὸ ἤδνϑ δβοϊαϊοίν πὸ 

οσρίηδίὶ Ἰηξογεηδίίοῃ, 5ϑίησοθ δἰ βοῦδοξθ δ85 νϑσΥῪ οοηοΐα- 
δίνοϊν βῃονῃ " ἰδδί ἴπ6 {πΠ|τά ἰδηρίιδρο οὗ ἰἢς ᾿ηβοσ ρ ἱοη5 
οὗ ἰῃῇς. Ῥογβίδῃ ἱίηρϑβ ἰ5 πού ἴδε ἰδηρααρο οὗ [6 Μαάαεϑ. 
Ιῃ νὶον οἱ ἰῃϊ5, νῆδς δὴ δβϑίουπάϊηρ βἰαιθρηΐ 15 
ἰδαὶ ψῃϊοῦ νγὰβ πδάθ ἴθ ἤθδη Εδγσγατβ αμίοϊ, ἰδαϊ 

Τδηΐοὶ οουἹἱᾶά ποῖ ἤανο οχίϑίθά, ἱπαϑυη ἢ 845 15 ὩΘΙῺΘ 
ἄοοθβ. οῦ δρῦρϑδζ οὐ δε Μραάϊδη τηοηστηθηΐσὶ Οὐδοσ 
Θχαῦρῖθ5 οὗ πδίϊοηβ οὗ δηϊαῖν αρουΐ ΜΏΣΟΝ σα 
Κηονν ποίῃίηρ ἔσοια ἡδίϊνα γοοοσγάβ δὲ (6 ΤΓΤΟ]ΔΏΒ, 
[86 ϑογίβίδηβ, [86 Οἰτητηθγίδηβ, αηὰ (86 (ϑαΐβ. 

ΤΟΙ δῖδῸ ;τὭϑην οὐδοσ μαίίοησ ἰζονγῃ ἴἰο ἢδνθ 

Σ ΤΩ Ὧῖ5 ἱηϊτοάὐμποϊίουι ἴο 86 νοτῖς δι 164: γεσίεγη Αϑία ἐμ ἰζδε αγς 
9 ϑαγροη οἵ 4.55γγῖα; (Νενν Υοσγῖς, 1908). 
31 ἢἰ5 ᾿τηϊσοάδαοίίοη ἴο δ ὲε ασεπὰνιεηάδη 1 πολγί [δῆ τιυείίε7 Ατί. αὐτὰ 

πῃ δὲς αἰ ρῥεγείξοδεη Και εἰ η ολγ 1 Πἰτη|, Ὁ. χχχὶ. 
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Ποιιγίο πο δθουϊ ΜΏΪΟ τὸ Κηον ποίῃϊηρ ἔσοσῃη ΔΕΏ 
ΒΟΌΓΟΘ, οχοθρὺ ὑμποὶῦ Ὠδπηθ5. ΕῸΣ ἘΧϑρΐθ, ἰη Ηετγοάο- 

τ᾽ [15οὐ οὗ [86 παίΐουβ βυρ]θοῖ ἰο ᾿ασῖβ Ηγϑβίδβρίϑ,' 
186 Μιηγρϑηβ, 6 Ἡγνροηηίδηβ, [6 Ῥϑῃι ταί δηβ, [Π6 
Αραγγυί, ἰδ6 Ῥαγίοδηίδηβ, δηά [6 Ῥβϑιυιβίοδβ ᾶγὰ δρϑο- 
Ιαἰοῖγ αηκηοννῃ οχοθρὺ ὉΥ͂ πδῖηῆθ. Μάϑην οὐδοσ οδϑαβ οσδῇ 
τον θὲ ραϊμογεά ἔγομχ [π6 στοαὶ ψοσγῖς οὗ Ἡδγοάοίαβ. 
50, δἷϑο, ἴη ἰῆα ἱπβορίίοηβ οὗ [ὴ6 Αϑβϑυγίδη. Κίηρϑ, 

ΔΌΓΊΘΓΟΙΒ ΘΧΘΙΊΡΪ65 οὗ πδίϊοηβ οοησιογοα ὉΥ δηλ, ἃγα 
ἔοιπά 845 ἴο ψὩϊοδ ψὰ Κηον ποίῃιηρ οχοθρὺ [ἢ6 ὩδΠΊ65. 
Ιη νίον οὗ [6 σϑῆθσγδῖ ὑσυβινοσίεηθε οὗ {πο ὶγ ἰὩοσηδ- 
ἰἰοῃ ννῆθσα 10 οσδη δὲ ἰοϑίθα ὉΥ οἴδοσ ἰδϑίσοην, 85 ἴῃ 
1ῃὴ6 οαβ6 οὗ [68 85 δηᾶ ΕἸδυας δᾶ βγϑοῖσίθβ 
δηά Βαρυϊοηΐδηβ δηά Εσγρίίδηβ, ἢ οἠθ οουἷά τρϑδϑοῦ- 
ΔΌΪ ἀουδὲ ὑμαὺ ννβαῦ [ΠΟῪ 56} 85 ἴο {86 ]γ οοησασβί οὗ 
[ἢ 656 οἰβοσννίβθ αὐ κηοννῃ πδίὶο5 5 ὑστο. 
ΧΙ. Αραΐη, ἔπογα ἃτὸ ΣΏΘΔΩΥ Ῥοσβοῦβ δβαϊα ἴο ἢδνθ 

Ὀοοη πὸ οὐ εηηΐμομοα ἴθ ΠΟΙ ἄδγ, σῆο δὰ ηπη|ζοῖγν 
τποηϑπῆοπεα ὉΥ Ἀδὰδ δηά {{{16, ΟΥ Ῥοβίοη, δρουῦ τ Ώοτ, 

να ἵππον αἰδοίου Ὡοιϊδίηρ ξατίδοσ. [ἢ Ηεγοάοϊξας 
ὉΠΟΓΘ ἀΓΘ ΘοΌσαβ οὗ βοἢ τθη, 85 ἔοσ βδχϑῃρίς ἰῃ [86 
οοἰδίοραδ οὗ ἰῆς ρϑηθγαῖβ δῃηά δάγηγαὶς οὗ Χοσχθθ. [Ι͂ἢ 
ἴῃ6 ἱπβοσιρύίοηβ οὗ ᾿ᾶσγίυβ Ἡνγϑβίδϑρίβ, ἰῇ 6 οοπίγαος 

δη Ὠἰβίοσγίοδὶ ἀοουτηθηῖβ οὗ Αβδουσία δῃά Βαδρυΐοηῃ, 
ἰῃ [86 τογαὶ 115ἰ5 οὗ Ερυρὺ, δῃά 1 ὑπ6 βυῃοῆσγομοιβ δηά 
δροηγτα ἰδ] οῖβ οἵ Αϑϑυγῖα δῃηᾶ Βαῦυϊος, μπαγα ἀγα [6 
Δδῖ65 οὗ ἢπηάτοαάς τόσα οὗ βυοἢ τγθη. 

ΧΙΠ. ΤῆὭργα γὸ ὑδουξδηάς, ρογδ 05 Ἧ͵Ὑὸ τὶ ρἢὐ Ῥοίϊοσ 
540 6 η85 οἵ ἰῃοιι58η65, οὗ φγη: 6} ἸΘΈ, ΤΏΟΒ6 Ὡ8Π165 θυθῇ 
ΔΙῸ πουοῦῦ το μοα οἱ ΔῸΥ ἀοουτηθηΐ, αὶ τ ῆΟ τὸ ἵππον 
τηυβὺ Ὦανα εχ δία. Τακο Ερυρί, ἴοσ ὄβχϑῃρῖθ. Ενεγ 

ΟΠΟΘ ἴῃ ἃ ΨΜὨ116 ἃ δ ΣΩΤΏΓΤΩΥ, ΟΥ τη οηπτθηΐ, ΟΓ ῬΘΡΥ- 

: ΒΊς, ΠῚ, 809-97. 
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ΤᾺ ἰβ ἀἰδοονοετοά, ψΏΔΟΣ τονοδῖβ ἴο ἃ5 186 πδηιδ δηά 
ἀθϑάβ οὗ βοσηδ εἰζμοσίο σκηονῃ ᾿ηαὶνἑάυδὶ, το ἰῃ 815 
ἄδγ ἱοοσηθά ὩΡ ἰαγρθ 1η {[Π6 νίονν οὗ Βἷβ Θοῃς τ ΡΟσΑσίθβ. 
Νοῦ ἴο τηρηϊίοη οἴἤοσβ, γα σης βρϑδαῖ οὗ Μοηϊοσηβοι 
ἔσοσῃ {86 τείρῃ οὗ Ταδασία, [06 ἔσοσαι [δ6 τοίη οἵ Ῥβδῃ)- 
ἘΠ ῸῚ, Νόβαθογ ἔσοσ [δ6 ταῖρῃ οὗ Αρσγίϑβ, δῃά Ῥοξηοζάϊηοις 

ἔτοτη [6 τεῖρῃ οὗ Απηδϑῖβ. ΑἹ] οὗ ποθ τόσο ἀἰβιη- 
συϊϑῃοα δ5 ργϑϑί, βίενατγά, σεησσγδῖ, οσ ρῃγϑιοΐδη; δῃά ὑπα 
᾿ηδουρίίοηβ οὗ [8656 νοῦ αν οοσηθ ἰοὸ ᾿ἰρἢῦ οαδοὶα 
15 ἴο ρεΐ 8 οοσῃηραζγαύνοίν δὶς νον οὗ ὑμεῖς 116 δηά 
οδασγδοίοσ. Βυΐ ἀυγίηρ [ἢ6 ἱοηρ ρογιοά οὗ δε Εργρύζδῃ 
ἀνηδϑίϊθβ, ποῦν ΤΏΔΩΥ ὑμουπαηάς οὗ ΟἴΟΓΒ δα 8 Εν Θπνκὶ- 
Ὡρηΐ ἴῃ ΘΥΟΓΥ Μὰ] Κ οὗ 116 τηυϑὶ βανο βουγιϑῃϑά, που ρἢ 
ΤΠΟΙ͂Γ ΝΟΥ πδῖ65 πᾶνο ρ85ϑθά ἰπΐο ΟὈΪνίοῃ 
Α ἔγϑαυθηί Υ σοουσσγιηρ ρῆγαβα οὐ 86 Αϑϑυσίδη στηοηῦ- 

Ιηδηΐβ, δὲΐοσ ἃ τεοοσγά οὗ 8 οοῃαμποϑὶ οὗ Ὡυσηθσοιβ 
οουηύσίοθς δηα Κίηρθβ, 15: “1 βοῦ ΤὯΥ οἴοοβ ονογ ἱμϑσὰ 

85 ῬΟΝΘΙΏΟΙΓΒ, ΟΓ ἀδρυῖθ5. ἡ Βα [6 Ὡδηλοβ οὗ [8686 
Ἡϊρἢ οἴἶδοϊαϊβ ἀγα ποῖ ρίνθῃ. [1 σδύ 6 ὑγυΐν βαϊά, ὑδαῖ 
οἠς ψουᾶ ἤδνοσ Ἵχροοΐ ἰο πη [Π6 ὩδΔπη16 οὗ δὴ Αξϑυσίδῃ 
βονοσγηοσ (ᾳφίρι, δμακηῖ, οὐ δεῖ ριμαϊδ οἱ ἃ τογδί ᾿ηβοσὶρ- 
ἴοῃ. Τρ δ - ΣΙ ΘΘΟΥ 1 5δαγ5 (δὶ Ὧδ οοησποτγοά οἰχὶν 
Κίηρβ οὗ (ῆ6 Ναϊγὶ-ἰΔηὰ; Ὀσπὺ ΟὨΪΥ Οἠδ 15 τηθηϊοησά ὉΥ͂ 
ὩΔΙΏΘ. ἢ 

Οὗ 811 [86 Ὁ -ἰηρ5, βονθγηοσβ, ἀδρυ θβ, ἃ σαηογαΐβ 

ὙὯΟ στη αν βεσνοά υὐάοσρ [6 ἀορχίηίοη οὗ [6 
Ομαϊάδβη Κίηρβ οὗ Βαρυίοη ἔσο 625 ἴο 528 Β. Ο., [86 
Βαῦυ]Ἱοπίβδη Ὠἰκιοσγίοδὶ δηά δυ ]αϊηρ ᾿πβοσιρύζοηβ τηθηϊοι 
ὭΟΠΘ ὈΥ Ὡδὴηδ οχοορὺ Νδῦθιυηδά 11 δηά Βοίββαζζαγ, {π6 
505 οὗ Νδθιυηδιά 1. Ου (6 οοπίγαοϊ ἰδρϊοῖβ ἔσοῃι 
δαὶ ρεποά, νὰ δηά {π6 π8765 οὗ ΟὨΪΥ ἐουγίδοη αολαγ» 
ὦμ5, ὑνΘ φίρμξ, ἀϑᾶ ἴους δεὶ ῥιλαϊδδ. Νο δλαΐημξδ 

816 τηρηϊοηρά. [Ιη [86 ἱπβϑοσιρύοηβ ἔσοτχ Ῥογβίδῃ {τ 65 

᾿ἸοἱΣ, Ὀὲο Ἱπρολγέβοη Τίεἰαι,.--έϊοτον'Σ 1. (Οοϊ. ἵν, 43--ν, 32.) 
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να δηά [Π6 πδῖη65 οὗ ἢ0 5:.0- Κίηρβ, οὗ οὐἷυ ὕτγο βαΐσγδαρϑ, 
οὗ ἴσθε δέδαϊὲς, οἵ ἴγϑα δεῖ ρῥίμαϊίδ, οἱ ὑνοῖνα αἀδμαγί- 

ὦπμς, οὗ ὑψεηΐϊγ-οηα σίρη«δ, δά οὗ ηο σλαζημδ. Ιῃ Ἡδστο- 
ἀοΐι5, οβα Ηἰβίογυ οὗ Ῥογβία Ὄοχίθηδβῥ ἔσογ 555 Β. Ὁ. ἴο 
480 Β.(., γα δηά [δ πδη)65 οὗ ᾿γθο οὕ τῆογαε ϑυὐ-ρβ 
δηά οὗ δρουΐ ἃ ἄοζβη δοβοῃβ δῃη Ὠυραζγοῆοηβ. ὙΝΙΩ 
[86 ΘΧΟΘΡΌΏΟΩ οὗ ἃ Β0ΟΓῈ ΟΥΓ 80 οὗ Ἰιπάροβ, βοδσγοοῖνγ δὴν 
Εἶν] οΥοοτα ἀγα τηθηϊοηδά διηοηρ (δα ἰδουβαηάς οἵ 
ὨΔΤΉΘ5 ΟΟἸ]οϊοα Ὁγ Τα αυϊοί. ὙΥΙ {πα ἀχοθρίοη οὗ 
ἴῇοβα στῃθη!οηδά ἰῇ ἰδ6 Βεορέβίαῃ 1ηϑοσρυϊοηβ, νΟσΥῪ 

ἔδθιν βϑησγαῖὶβ δῖ Ὠδπιθά 10 ἢ6 Ῥοσγβίδῃ οἵ Βαρυ]Ἱοηΐδῃ 
ἀοουτηρηῖβ; ἰπουρῇ ἰδ6 ἔγεαιιθης τηθητίοη οὗ ἰἢθηὶ 

ἴῃ Ηεχοάοϊιβ δηά ἢ οἵμος Ογοοῖ πἰβίοσλδης ποιά 
ἰοδοῦ 1.5 δαὶ δοσα πγυϑῦ ἢανα Ὀδοη Ὠυηάτγοαάς οὗ [θη 
ἔτοζῃ 625 Β. 6. ἴο 2320 8.6. 

ΧΙΝ. [1,Δ50γ, 1 πιυβῦ 6 τοσηθιρογοά, ἰδαῖ, ἤθη 41] 

Ὧδ5 ὈΘΟΏ 5814, γα αν αἰβοονογοάᾶ αΐ ἃ νϑγὺ 11πγϊτοά 

Ῥτοροσίοη οὗ [86 δηοίθηΐ οουστηθηῖβ νοῦ οηοα οχίϑιθά. 
ΤὨΪϊΚ ἰ5 ἴσὰθ δ5 ἴο Ὀοϊῇ ρυῦ]ιο δηά ὑχῖναία ἀοουτηθηίβ. 
ἙἘῸΣ ὄἽχδιηρῖο, οὗ {ῃς Ἰώηρβ οὗ Ῥογείδ, χα ανα Ὡ0 ρυδ]ὶς 
ἀοσυτηρηίβ οὗ Οδεηρυβοβ, ϑιηθσγάϊβ, ᾿αγίιιβ ΠΠ, ΧΟσχοβ 

11, ϑοράϊδηυβ, Ασϑοβ, δα Τάτ 1Π1|, δηἃ ΟὨΪΥ οὔθ 

οδοῖ οὗ Ασίαδχογχοϑ 1 δηά 111, ἵτο, ρῥοβϑβίρῖῃυ, οἵ υσαβ, 
δη ἵνο οὗ Ασγίδχοσγχος 11, οἰχ οὗ ΧοΥχοθ ῖ, δηά δροιυῦῖ 8 

ἄοζεϑη 411 ἰοϊά οὗ ϑασίυ5 ΗἩγϑείδϑρίβ. Οἱ ργίναίϊβ ἄοοιυ- 
τηδηΐβ ἔσοσα [π6 ἰἰπι6 οὗ ἰδ6 Ῥογβίδη Κίηρβ τα αν 
ἴον αἴζογ [16 ἰΐτηα οὗ Ασγίδχογχαβ 1, δῃηᾶ [6 οὔθθ ψ6 
ὯὮδινο δΓ6 ὩΘΑΣΙγ 411 ἔσοσα Βαυίουῖα. Τῆοδγα δγὸ δί πιοϑὺ 

. ὅννο 1 ΒαρυἹοηίδῃ ἔσομ ἴπ6 {ἰτηθ οἵ Ασίδχοσγχο 1, 80 
τεὶρηοα ἔσομ 404 ἴο 359 8. (. 

: Το πνοσά βαΐσγβρ ἄοδθὲ Ὡοΐ ὁὐουῦ ἱπ Ἡοτσγοάοίι5, ΑἸ δου ρἢ δα ἔπὶοθ 
1565 [Ὧ6 ΟΙΙΏ ᾿᾿ΒΔΊΣΔΌΥ.᾽" 

3 ἡεμδαδγὶοπέξοδες Ναρπισεηδμολ. 
δΎΔΌΪοΙ 86 οὗ ἰῃ6 Μίογχζβϑηῃ οο]δοϊίου, ρασὶ 1, 15 ἔσογσα ἰῆ6 ΒΕ τοη ἢ 
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Τῆ6 ρῥΐδοθς δ'ςο νοσε ἰδ σγϑοοσγάς οὗ Βαρυίοῃ δηά 
Ῥογϑία αν Ῥθθη ουηά δΓΘ6 οΘοσῃραγαῦ νου ἔδυ ἴῃ ὩΣ ΌΟΓ 
οοηραζοα τ [6 ηὐσηθγοῦβ Ὀΐδοθβ νοσα που πγυβί 
ὮδγΥΘ οχιβίρα; δηά 1η [0656 ρίϑοθ, Ὀαΐ ἃ νεῦν ἔονν οὗ [6 
ψν οἷα ΔυΟ6Γ ἰμαὺ Οοηοα οχίϑίθα ἤδνα σού ἄονγῃ ἴο 115. 
Τῇυβ, ἴσο σοῦ ἀουδίοθα την ὈὉδηκίηρ στη, 16 

16 Μηγαρῆε απ ἰῃ6 Ἐριδὲ Ὠουβ65 δ Βαργίοη δηά 
ΤΩΔΏΥ βἰοσγοῃουβοβ ἔοσ οοηΐγδοίβ; θαὺ πιοϑῦ οὗ ἴῆ6 οοη- 
ἰσϑοῖβ κηονγῇ ὮδνΘ οΟΙ16 ἔτΌτ ἃ ἔδνν ἱοοδ 1165. Ασϑη,αὶς 
ῬΔΘΡΌΥΤΙ ψΟΙΘ Ὀγοῦδοϊν Τοπιροβθά 1 ἃ βοοσγὰ οὗ οἷδοσγ 
7ον θῇ οοἰοηῖθβ, Ὀαὺ απξοσίαηδίοϊν οἡἷν ἴὯ6 οὔἱδ ρτϑαῖ 
βηά οὗ ΕἸορδαηθηθ δδ5 ἰδ5 ἔδσ Ῥδθθῃ τηϑδάθβ. Τῇ 
Ἰοϊίοσα ἴο Αμηθηορῆϊβ ΠῚ δηά ΙΝ ἔουπά δἱ Τεῖ-εἰ- 
Αζηδγηϑ ΨΟΓΟ τηοϑὺ ΠἸΚΟΙ͂Υ ποὺ [δ6 ΟὨΪΥ οὔδ5 δυο σ βοηΐ 
ΌΥ ἴδ ναβ85815 οὗ ἔα Ερυρίίδῃ Κίηρϑ ἴο [μοῦ βδονογοίρῃ 
Ἰοτάβ. Τδδ σεροσίβ ἴο Αβευσγίδη Κίηρβ ἰδ15 ἔδτ ἀΐδοον- 
οεθά δὔζὲ ἀουδύῖοθς Ὀσὺ 8. 5Π1811] ραγί οὗ ἴποβα ψὩϊοἢ 
τηδὺ ἤανα Ὀδοη βοηΐ ἴο Νιηονο ἀστὴρ ἰἢ6 500 γ6ΑΓΒ 
ἔτοτα Τιρ αὐ -ὈΙ]ΊΘΘΟΓ 1 ἴο Αβῃυγθδηϊρϑί. 

ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ 

Ιῃ οοποϊυδίϊηρσ {π656 σϑῆθσγδαὶ σολασκβ Ὡρο {δα 50- 
0811. ἀγρυσηθηῦ ἔγοτλ βθησθ, δηᾶ ἢανίηρ ἴῃ νον ΟἿΓ 
αἰτηοβί δοϑοίϊαςα ἰδοῖς οὗ πσγϑῦ-οἶδβα ον ἄθηοα Ὀθασίηρ ὩΡΟΩ 
[86 Βιβίοτσίοινν οὗ (Ὧ6 βἰαίοσηθηΐβ τπὴδάθ τῷ {6 Οἱά 
Ταβϑίδσηθηῦ ἴῃ φοηθγαὶ δηά οὗ ᾿δηϊοῖ ἴῃ ρασγίϊουϊασ, γα 

τοΐαβα ἴο δοοορύ 85 σὰ {86 ἱπαιβοσιϊηαίθ οὔ αΓρΡΘ5 
δη4Ἃ του πάϊηουβ Βρθο βοδίίοηβ θη ΟΓΟΙ͂ αηδυρροσγίοά - 

οὗ 86 4180 γοδγ οὗ Ασίαχοσχος. ϑίησε Ασίδχογχος ἴ γεϊσηθά 1658 ᾿Ώ8ῃ 41 
γοδῖβ δηά Ασίδχογχοβ 1 δρουξ 46 γϑασγβ, [198 ἰδ ]ε: τηυβὶ Ὀ6 ἔσο) ἰδ 
τοῖσῃ οὗ {π6 Ἰατίεσ. ϑοὴδ οὗ [06 αϑἰγοημοσζηὶοαῖ τα 1615 τϑοϊίοσι Ασίδ- 
ΧΟΥΧΟΒ 1 δηά ομθ δ ἰοαϑὶ Ασίδχοσχοβ [Π|. ὅθε Κυρίου: δέεγηχημᾶς 
τηὰ διογηαίεησί ἱη Βαδεῖ, 1, 7γο0-82. 



ΤὮς Ατγραπγεηΐ ἰγοπὶ 51:1|Θῆος 23 

ΌΥ ονϊἄάθηοθ νὩοἢ δγὸ οἔΐζθη στηϑᾶθ δραϊηβδὶ {86 ἰγαςῶ- 
ἔπ] πηθ55 οὗὐ ἰῇῆ6 ΟΙά Ταεβίθτηθηῦ τι ηρθ. Α τη 15 
Ῥτοβυσηθά ἴο Ὀ6 ἱηηοοοηῦ 0101] δα 15 ὑρσγονθῇ ριγ. Α 
ὈΟΟΙ,, οὐ ἀοοιυτηθρηῦ, 15 Βαρροβθά ἴο ΡῈ σὰ απ] 10 15 

Ῥτονθῇ ἔδλϊβθβ. Απά δ5 ἴο ραγίϊουϊασ οὐ]θοοηβ τδάθ 
δροϊηβι ἰδ6 Ηἰδίοσιοἱὺν οὗ ἃ ρϑγβοῃ οσ ενεηῦ τηθαὐοηθά 
ἰῃ [π6 Ῥοοΐς οὗ δηϊοὶ οὐ ἐπε σγτοιηά [πῇ οἵδοσ δυϊμοτσι- 
[165 ζ411 ἴο ποῖῦοα ἔβοη, νουά 1 ποῦ Ὅ6 νν8 Ϊ] ἔοσ ι.5 ἴο 

ῬΌΒ5655 ΟἿἹἿΓ 5οιυ]β ἰη ραϊθηοθ, ηῈ}] βυοῆ οἤδγραβ ἀγα 
Βιρροσίθα Ὁγ βδοῃα ἄϊσγοοί Ὄνϊάθηοα Ὁθαγίηρ Ὡρο ἰῃ6 
οαϑοὺ ὙΨῊΥ ποῖ ρῖνε ᾿ϑδηΐοί [86 Ὀεποῆί οὗ [86 ἀουδί, 
1 ἀοιδύ ἴδογα δὴ 



ΟΗΑΡΤῈΒ ἵὲ 

ἮΑΞ ΡΑΝΙΕΙ, ΑΝ ΗΙΘΤΟΕΙΟΑΙ, ΟΒΑΒΑΟΤΕΒΡ 

ΤΒΕΒΕ Ὑ111] Ὧδ ἀϊξουξθοά 1 [δϊ5 ομδρίοσ [86 ἀδδηϊία 
οἷαίτη οὗὐ [86 ἰαῖΐα δθδῃ ΕΑΥσᾺΣ δαὶ βδυςῖ 8. πδῇ 
85 ᾿.δηϊοῖ οουἱᾶ ἠο ανα οχβίθα Ὀδθοδῦβθα ἢ15 ὩΔΙῚΘ 
δνΘ 85 ποΐ Ὀδθη ἔουηά 85 γοῦ Ὡρο [86 ἀοουσηορηῖβ 
ἀδαηρ ἴσγοη ἰδ εἰχίῃ οδθηΐυσν Β.0. [ὁ 11} 6 
ϑῃονῃ, (δαὶ ὁ 15 ποὺ οογίαίη δαὶ ᾿ϑδηϊοῖ, υηᾶοσ 

Ὧ15 πον Βαῦδυϊοηΐδη πϑῖὴθ ρίνθη δῖτη ὮΥ ΑΞΏΡΘΠΔΖ, 
[86 ρὑχγίηοθ οὗ ἐδ6 ουμοῖβ οὗ Νεοθυςδαάύμηοζζασ," 15 
ηοΐῖ τηρηὐοηρα Ὡροῇ [86 τοοοσάβ οὗ Βαῦυϊ]ου; 8δηά, 850, 

μα ὄνϑθῃ 1ἢ ἐξ Ῥ6 οὶ στηθηϊ οηρά, [ἢ15 δβογαβ 20 ὥχσε- 
βυσηρίίοη δρϑίησί ἰδ6 οχίϑίθηοθ οὗ Ὁ δηϊοῖ, ἱπαϑυγιοῇ 
85 ἴδε Κιηάᾶς οὗ τϑοοσάβ δαὶ ἢανθ οοσβ ἄονῃ ἴο 1.3 
οουἱά ποῖ αν Ὀδθ ὄὀχρϑοϊθά ἴο τω ϑηϊοῃ ἢ15 ἤδτηθ.0 ΤῸ 
ὍΘ 5116, ὉΥ 8 ἴσο κΥ οἴδηςο, οσ 8 βρθοίαὶΐ ὑγονὶἄθῃσςθ, ἢϊ5 

ΠΔΙῺΘ Τρ Ὦδνα Ὅδοη τοοοσγάρά ἴῃ οὔθ οὗ ἴπ6 ἄοοι:- 
τηθηΐβ [15 ἔδ: ἀϊδοονογοά; Ὀπὶ 656 ἀοοσηδηῖβ σὴν 

ΒΟὮ 85 6 Ὺ ἅζγο, ἰΐ νου Ὅ6ὰ τηοβὲ οἽχίσδοσαϊηδσγυν 1 
ἀ δά Ὅδοῃ σοϑοογάρα τἤοσο. ΜΜοσϑονοσ, υ0.1655 ΘΟΠΊ6 

Ὅσον ἰηδ οὗ ἀοουτηρηῖ ςῃουϊαά Ὅ6 αἰϊἸξοονοζοά, οσΣ υ01655 

[86 ΠΌΓΣΑΓΥ οοηϊαϊηΐηρ ἰδ6 οοηΐγαοϊ ἰΔὈ]οἰβ οὗ [πῃ6 ὈδΏΚ, 

ΟΓ οὗἶοο, δὖὺ ψῇϊοῦ ϑδηϊοῖ ἐσαηβδοίθα Ὀιυικίησϑϑ, βϑῃοι]ά 

6 υηραγίῃοά, 10 15 Ποροῖθϑϑ ἴο ὀοχρϑοῦ (δαὶ δὶβ ἤδηθ Ὑ]1] 
δνοσ Ὧ6 ἔουηά οἡ δὴν ἀοοπηχοηΐ γοΐ ἴο Ὀ6 ἀϊ!δξοονογαά. 

: Ὅλη. ἱ, 7. 
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Το 6 5ισο, γὸ πρῶ ἢδνα ἔουηά, ΟΥ τῇδν 5011] δηά, 

8 ἰοϊΐοσ ἴο δ1πὶ οἵ ἔσοσῃ ᾿ἰτη; Ὀαὺ (6 οἴδηοσα οὗ ὄνοσ 
ΒηάδΓτη᾽ηρ δυο 4 ἰοίξοσ 15 ἊἼχσοι)εῖν 81:81]. Α5 ἴο {86 
ἄδοσθϑβ, δββρθοδ!ν ἰδοβα οὗ Νϑυς δάηθΖΖδσ 1 οπδρίοσ 
ἔουγ δηά οὗ Πϑαγῖ5 ἢ οδρῦοσ βῖχ, νοῦ ρυτροτὺ ἴο δανθ 
Ὀδοη τσ ρθη, δη ἴο Ὦανα Ὀδοη τυ θη τηοϑὺ ὑσοῦδΌϊν 

1ὴ ἀἸἰδογοηὶ ἰδησιάαροβ, τα τὐὶρῆς ὩδύυΓΑ Υ ΒυρΡοβα δαὶ 
ΟὯΘ ΟΣ ποσὰ οὗ οὶ νου 6 ἀϊδοονοεσγεά. Βιεῖ ψῇθη 
Ὗ6 ΓΟΟΔ]] [86 ἔδοὺ [δαῦ {8656 δ᾽ Ὀοβϑὺ νουἹᾶ 6 Ὀαΐ ἃ ἔον 
ουῦ οὗ ὑβουβαηάπ οὗ [δ6 ἄδοσϑο οὗ [86 Κίηρβ οὗ Βδγίου 
δηά ἰδμαὺ ἠοῖ οὔθ οὗ ἰποῖσ ἄθοσθοβ Ὧδ5 ἰδτ|5 ἔασ Ὀθεη 
Ὁποδσίῃοά, Ὁ 15 Βοδσοοῖν σοδϑοηδῦΐθ, ἴο 88 (δα ᾿οαβί, 

ἴο Θχρϑοὶ ἰδαὺ ἰδθβθ ραγίίουϊδσ ἄδθοσθαβ ψὮΏΙΟὮ 816 
τηϑηϊοηδᾶ ἰῃὰ Ὁ δηΐοῖ δῃοιυϊᾶ ὄνος Ὅ6 ἔουηῃάᾶ, Τὸ 
ὮορΘ ἴοσς ἰδ αϊβοονοσν οὗ δὴ Ὠϊϑίοσιοδί ἀοουσζηθηΐ 
τοοοσάϊησ Γ᾿ Δ Ώ161᾽5 ὩδΔΠΊ6 15 στουησϊοοβ 1 νίαν οὗ [6 
οὔδσζδοίοσ δηᾶ ρϑιοῖῖν οὗ ἰδοϑθα νὰ αἰγοδαν βόϑβϑϑϑββ. 
Νο ρῥυδῖίϊς τοοογάβ οὗ [86 Κίηρβ σψουϊὰ Ὅθ {κοῖν ἰο 
Γοοοσάὰ (ῆ6 Ὠδηη6 οὗ 8 ϑβοσνδηΐ, δηά νὰ δνα ῶο 

ονϊάθηοο ἰμαὺ δὴν ργίναϊε Ὠἰϊβίοσίοβϑ τοῖα ονὸσ υυτίϊ- 
ἴθ δηοηρ ἰδ6 Βαδυϊοηΐίδηβ ΟΣ Ῥοσϑίδῃβ. ΟἿἿΪΓ ΟἿἱΪγ 
τοαβοηδῦϊα Ὄχροοίΐδίίοη που βϑοὰ ἴο Ὅ6 ἐδμιδαὺ ϑογὴθ 
ἔαΐϊυτο βηά τὴδὺ αἰἰβοίοβα ἴο 15 ἃ ᾿ἰἴοσασν σόσκ, 1Κ 
ἰμῃ6 ΑΟΕΙΚΑΙΓ ρδρυσιιβ, ψὩοἢ ΤΥ οοηΐαΐη βοσὴθ 411.- 
ΘΪ0ο ἴο ἰδ ονοηΐβ οὗ Ὁ δηΐ6}᾽ 5 116, οσ ονθῆ σηδῖίκα 
τηθηϊίοη οὗ Ὧϊ5 ἤδῆῖθ. Βαΐ δ᾽ ὑγοϑοηΐ, ψ οδῇ Ἂθδὶ 
ΟὨΪΝ πιὰ [ὴ6 τοϑοοσάβ ἰδαὺ δἴΐαθς Κηυονῃ; δηά ἴο 
ἰποθ6α ἰεοῖ τὧ8 ον δάάγοθθ οὐγϑοῖνοβ, οὐϊηρ σοὶ 
ἰῆα6 οὐ]οοϊίοη οὗ θοδῃ Εδισασ δηὰ θη ΡῬγοοδοάϊηρ 
ἰο ἰδ6 δϑϑοιηρίίοηβ ἱηνοϊνοα ἰῃ (5 οὐ͵]οοίίζοη δηά 
ἴἰο ἃ ἀϊξουβείΊοη οὗὐ ἰδ ονϊάθηοθ ἱῇ ἔδανοσ οὗ ἰΐῆθβα 
ΔΘΘΌΓΑΡ ΟΩ5, δηα οἷοβίηρ πιῇ ἃ ἔεν ποσὰ βυη)- 
Τὴ ΌὉΡ [δα οομοϊυδίοηθ ἰο 6 ἀογίνοα ἔσοτι ἐδ6 
ονϊάθησο. 
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ΟΒΙΕΟΤΙΟΝ ΘΤΑΤΕΌ. 

“ΤῸ 15 πδίυγαϊ δαὶ νὰ βΒῃοιά ἴαγῃ ἴο [86 τηοηυτηθηΐβ 
δηα ᾿πδορίίοηβ οὗ ἰῇ6 Βδρυ]Ἱοηίδη, Ῥογείδη, δηά 
Μράϊΐδῃ δυυρίσοβ ἴο 8566 1 δὴν τηϑθηϊοη οδῇ Ὀ6 ἔουηά οὗ 50 
Ῥτοσηϊησηῦ ἃ ταΐοσ Βα Εἰϊποσγίο ποι Σ 15 ἤδη) ἣδ5 

Ὀσδοη ἀϊβοονοσγοά, ἢοσ [86 ζαϊηϊασί ἴγϑοθ οὗ 815 οχιβύθῃοαβ.᾽ 

ΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝΘ [ΝΝΟΙΜΝΕΡ 

Τὸ 158 δϑϑυσηρά ἴῃ 815 ορδ]οθοῦου, (1) ἰδαῦ ἴπ6 δοϑοῃοβ 
οὗὐ [6 πδηθ οὗ Τζδηΐοῖ ἔγοτμῃ (86 ἰηβοσίρίίοηβ οὗ (6 
Ῥοιοᾶ ἴῃ ψὨϊοῦ ἢ6 15 ῥὑσγοϑυσηθά ἴο ἢδνο ᾿νε σουῦἹά 
Ῥτονα ἰῃδὺ δα ἀϊά ποΐ οχίβὺ δἱ ὑπαὶ ὑταβ, δηά (2) ἰμαῖ 
ἸΠΑΘΙΏΙΟὮ 85 6 ἢᾶνα ηοῦ ἰουηάᾶ οἡ ἰδ τηοηυσηδηΐβ 
δἰϊπογίο ρα 15 ῃ θα “6 ξαϊηξοβί ἔσγαοα οὗ ἢ15 Ὄχἰβίθῃσα,"᾿ 
Ὧα ἀϊά ποὺ ἴῃ ἔδοΐ ρχίβί. 

ΑΝΘΨΕΞΚ ΤΟ ΟΒ]ΕΟΤΙΟΝΘ 

ΤὮ6θ6 οὔδσροβ νν11} να ψεὶρῃΐϊ ΟὨΪΥ τι ἴδοθο τ ῃο 
Ὦδνα Πονοσ ἱηνοβυϊραίθα [6 Ξυὐ]Θο-τδιοσ δηα 65ρ6- 
οἰδῖν [Ὧ6 Ῥσοροσγ ἤδῆ)65 οὗ ἰῃ6 ἀοουτηρηΐβ οὗ (αὶ ρασοά. 
Βιυΐ, ᾿παβιγυςῖ 85 [15 δῦϑθηοα οὗ ᾿δηΐθὶ ̓β Ὡδηθ ἔσο 

411 ἀοουηδηΐς ουἰδιά6 [Ὧ6 ϑογιρίυγοβ ϑοοβ ἴο ἢδνθ 
ἸΤΏΡΓΟβεοά θη ΕἌΙΓΑΓ 85 8 βίγοῃρ γϑᾶβοῃ ἴοσ ἀδθηγίηρ 
Ἦ15 οχιβίθδῃηςσθ, 1 5.811] ὑγοοθοά ἴο ἀϊβοιιϑβ ἰδὯ6 στ ῇοΐο 
Τηδῖϊοσ αὖ βοὴ ἰοηρίῃ. [οἰ 1 δε 5614, ἔῃδη, ἰδαῖ {Π15 

δισυτηρηΐ 15 δ ]Δοουβ Ὀθοδῦβα οὗ [Π6 οδαγδοίοσ οὗ {88 
ἀοσυπηοηῖβ ἴο ψῇϊοῦ Ποδη ΕἝσΊασ ᾽Ὧ85 ᾿υτησά ἴοσ ἔγαοθϑ 
οὗ Τζδη161᾽ 5 οχιβδίθσηοθ. Τῆθθο ἀοοσισηθηῖβ δχίθηά ἔσγοση 
1π6 ὕσηθ οὗ Νδροροΐαβϑθασγ, [86 ἔαϊμογ οὗ Νεραυοδαά- 
ὭΘΖΖΑΙ, ἄονῃ ἰο δηά ἱποϊυδίϊην 6 {ἰπ|6 οὗ ασῖι5 

: 8ε6 Το ἘΕχροοίίον'ς Βίδ᾽,, ΤΆο Βοοῖ 9 Ῥαπίεῖ, Ὁ. 5. 
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Ἡνβίδβρίβ, ἰἢυ5 οονογίηρ 86 ψνϑοΐθ᾽ ρεγιοά ἀυτίηρ 
ΜΏΙΟΝ Ἰϑδηϊοῖ 15 βαϊά ἴο αν ᾿ἱνθ, ὙΠΟΥ τᾶν Ὀ6 
αἀινιάοα τηἴο (1) σοηΐγαοϊς ἰδὈ 16 5, (2) Ὀυϊαϊηρ ἰηϑοτρ- 
ἄοηβ, (3) Ὠἰβίοσγίιοδὶ ἱηβοσι ρώοηβ, δηά (4) στ ϊβοθ Ιδηδθουβ 
ἀοοσυτηθδηίβ. 

Ι. ἯὟΥε ρἷαοα ἴδε οομίγαοςί ἰαδείςΣ τοι, Ὀδοδυβα πον 

8.6 ἰδ6 πιοβῦ ἡυτηθσοιβ, Ὀδοδ86 [ΠΟΥ ἤδνα ἰὯ6 Ἰαγροβί 
ὨυΤΩΌΘΓ οὗ ὈΓΟΡΟΙ Π8ΔΠ)65 οὗ Ῥοσβοῦβ Ὡροὴ ἴδηι, δηά 
Ὀροδῖιθ6 [656 ΠδΔΠ165 αν Ὀθθη δἰπιοβ 411 ρυ Ὁ ]15η66 δηά 
οἰδϑϑῆηθά ἰῃ 8 ἔοστιὶ ΘΑ ϑΙΪγ δοοθϑϑὶῖα, Ὁγ Ῥχγοῦ. Κὸπεὶ 1,. 
Τα αυϊθί, το 85 οοἸϊαίθαἃ 3504 ἰδρϊοῖβ, οοηϊαίη- 
ἴῃ ανοιῦ 2000 Ὡδῆγ65 οοῃηηοίϊηρ δος 12,000 ῬΘγβοῃβ. 
Ατηοηρ [656 τὸ πὴρῃΐ δᾶνο ἑουηά δ6 Ὡδῖηδ οὗ ᾿δηϊοϊ. 
Βαϊ να ἄο οὐ δηά 1: ἴῇετὄ. θη νὰ οχϑδηγηθ ἰδ6 56 
ὩΔΙῺΘΒ ἃ ᾿ἰὐ016 τοσγα οἰοβοῖν, Ὠονονοσ, (26 βυγρσγιθα δηά 
ἀοιδίβ ϑηροηδογοαᾶ ὉΥ (815 ἰαϊΐυτα ἴο βηά Ὧϊ5 Ὠδη)6 
ΔΙῸ ἀἰϊεθοιραίθά. Τδα ἡδηὶς οὗ .δηϊοῖ, 0 15. ὕγιθ, ἄοοθς 
ηοῦ ΔΡΡΌΘΔΣ οὐ 656 αὐ ]οῖ5; Ὀπὲ ΠΟΙΓΠΘΓ οδῇ χα Ὅ6 οοΓ- 
ἰδίῃ πὶ ἴδ ἤδῆηθ οἵ δὴν οἴδοσ Ηβθῦτγον 15 ἔουηά [δ6γα. 
Οεγίαϊη, 16 580; ἕοσ 1 ἰβ ὑσγοῦδῦϊε αὶ νὰ ἄο Βηά βονοσγαὶ 
ΗἩΘΌΓΟΥ πδη]θ5 ὉὩΡοΩ δοθῆ, δηά Ὁ 15 ροβϑὶθῖα ἰῃδΐ ἃ 
ὩυΡΟΓ οὗ ροσβοῦβ ἀδθηοϊθά Ὁν Βδου]Ἱοηῖδη ὩδΔη165 ΤΊΔΥ 
Ὦδνο Ὀδοη Ηδῦτγοννβ. ϑανοσγαὶ : 14] ἀπ ου10165 οοηΐτοηῦ 
5 ἴῃ οὐγ οηάσανοσ ἴο ἰάθη εν δηά δϑίδ Ὁ Π15ἢ {Π6 οχιβίθησα 
οὗ [6 πδηδβ οὗ ον οὐ ἰδε ἀοουτηρηΐβ οὗ [15 ρετιοά. 
ΤΕ ἢγϑί 15 ὑβαὺ πιοϑδὲ οὗ (6 ζογηιδ δῃᾶ γχοοίς οἵ ΗἨδο- 
ὈΓΟ Ὠδῆθ5 ψοσο οοπηοη ἰὼ ἰδ ον δἷοηρ ψἱϊῆ 
1ὴ6 Μοεδδιΐος, Ατησηοηΐϊίος, Ἑἀοσγηῖδθβ, ῬΏΘΏΙοΙΔἢ5, ΟΥ̓ 

Ατδηθβϑῃβ, 80 δαὶ ἰὺ 15 Ἅἐχοθδάϊηρν ἀπο ἴο ΡΠ γη, 
ψἱἢ οοηδάρηςοσ, ἐμαὶ ἃ ρσίνθη δῆθ, ψἱϊβουΐ ἃ οἰθασῖν 
ἀεβηίΐηρ οοηϊαχί, 15 [6 δῖα οὗ α Ϊεν. Τδδ βϑοοηά 
5, (μαὶ [86 γᾶν οὗ τες [86 Ἡρῦγον ἤδη)65 ἕοσ αοά 

τ Νεμδαδγ᾽οπίξοδες Νανεηδμοὴ κὰ ἀεη σελ δωγξωπάθη α͵5 ἀδν ΖΕΓ 
ἄες δανιαξτ ρει δὶς Χέεγχες. 
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ἴῃ ἴτ6 Βαδυϊϊοηΐίδη ἰοχὶβ 15 ῃοῦ οἷθασ. Ἴδα ἰδίτά ἱ5, 
τὺ ἰΐ 5δϑῆβ οογσίϑίη [δῦ ζϑην οὗ ἰδ6 165 δηά ρβϑορῖίβ 
οὗ οἵδοσ πδίϊοῃβϑ ψγῶο οϑῖὴθ ἰο Βδργυγίοῃ ἴο ϑβοὺίϊθ, οσ 
ψγοσο Ὁσουρηῦ ἴδοσα 85 βίανοβ, δἀορίθα, οσ ψεσα οδἱεά 
ὈΥ, πδῖϊνε ΒαΡυ]οηΐδη Ὡδηη65, ἰδυ1ι5 ἀοδίσογίηρ [86 ἴγαοθ 
οὗ τποὲσς σᾶοα δηᾶ πδιϊοηδῖ τυ οοηίαϊηρα 1 ἰδοῦ οὔὲρὶ- 
ὯΔ] ἡδῖϊνο πδῖηθβ. Ἴδα ουτίς 15, (δαὶ ἴῃ (δ6 οα56 οὗ 

[88 Ἰεννβ, δηά οὗ ἴῆοβθ ψῶο σηΐϊρϊ ἢδνα δα {Π6 586 

ὭΔΙΏΘ5 85 ΄ατνβ, (86 σοη οὶ ς Ὁ{16 (νἱοἢ 15 ἰουηά 84 ἡυτὰ- 
ὍοΓ οὗ 165 νυ [86 Ὡδηη65 οἵ Ῥογείδηβ, Ερυρθδῃβ, δά 
οΟὔδ6.5) 885 ἤδνοσ γεὺ Ὀθοῃ ἔουηᾶ ρου ἴδ6 ΒΑρυ]ο δ ἢ 
ἰΔὈ1εῖ5. ὙΏ6 δίτζῃ 15 πδ΄ ἃ ἀϊβογεηΐ ποσηθηοϊδίυσα τγὰ5 
ΘΟΙΏΟΠΪΥ ορϊογοά ἴοσ ἀθηοηρ εἰανθβ ἔτοῦϊ ἰ(δδί 
ὙὨΙΟὮ ψὰ8 υϑεα ἴογ ἔγθεαπΊθῃ. ἢ 

ΕῸΣ [656 Γθᾶϑοῦβ, 7 ὕζδυ 6 ρασγάοηρά ἔοσ Ῥοΐϊῃρ ὃχ- 
ΟΘΘΟΣΩΡΙΥ βοορίοδὶ 85 ἴο [6 Ῥοββι Ὁ 1 ν οὗ [86 1618 8- 
ἰἰοῃ οὗ ἰδ6 εν βῆ ρϑύβοῦδὶ Ὡδηλθς οὗ [δὴ6 Βανν]οηΐδη 
τα] 65 ἔσο Νροροίβδεβασ ἰο ᾿ασίυβ Ηγϑίδϑρίβ ἱποίυ- 
δἷνα; δαί 15, ἀστὴρ 411 ἴῃ6 ρογοά ἴῃ νοῦ  8ηϊοῖ 15 
βαϊᾷ ἴο αν ᾿νε. Α δον τῆθῃ, πλοϑὶϊν αν, πΚ6 

[86 τϑαυθηθν οσουγτηρ ΒαζΖιΖιι, ΤΔΥ Ὦανο Ὀδοη 765; 
Ὀπὺ [ΠΟΥ ΤΡ 1.ϑὲ 85 ψγὸ 1 ανα Ὅθθῃ Αγδὺβ οἵσ Ατὰ- 
ΤΩΘΔΏ5. 

: ΤΏς ἔγοογδη 5 Χ, [86 50η οὗ Ὗ,, ἴα βοῇ οὔ Ζ; ἴῃ βἶανα 15 σηθζοῖν Χ, 
.--- 815 ραγεηΐαρο 15 Ὥθνοῦ βίνεη, Τδα τεδϑου ζἔοσ ἰΠὶβ δείηρ ἰδδὲ (86 5ἷανδ 
διδά το ἰεραῖ βἰδηάϊησ. Ηδ ναὰ5 186 βοὴ οὗ ποῦροάν δηά .εἷἰβ οἰ]άσθη, ἰῃ 
11|κὸ ΣΏΔΏΠΟΣ, τόσα ἰδα ΟΣ] ἄσοη οὗ ἃ ὩΟΌΟΩΥ, δἰποα ἢ6 οοὐυαἱά οὶ Ὅδ [86 
ἔουπάᾶεσς οὗ ἃ ἰδσοῖϊν (7 δαμ) 

5 Ε. ς., Δαδρι-" (ΝΙΚ. 392:4), Βανι." (ΝΞ, 346: -ς, 408: 2), ϑασηδ οὶ - ΠῚ 
(ΝΚ. 148: 12), Αά:-Σ (ΝΠΚ. γο:1, 7), γαάϊ-Σ 1 (ΝΊς. γ0: 12), [448 5δοὴ οἵ 

ΙΔἀϊᾶ ἃ βῖανε (ΝΊΚ. 21:11), Αφαθαγα (Νά., 542:2), Ηδϑῆἢάα βοὴ οὗ [θη 

(Νά. 997:.3), ϑασρδίκι Ογτσ. 370: 5, ΣΏΔΥ 751 65 τ7811} βανα Ὀθϑῶ Ασδιγθββῃβ 

85 Ηεοῦτονβ. Αἀάδυ-δίδηηιν (Νά. 201: 9) 15 ἃ γροοῦ Ατϑαηδὶς πμοζά. 
Θ8410:-11} 18 ο811ςα δε Αγαῦ 5'ανα (ΝΌΡ. 19:20)ὴ. Ῥδάϊ σαὶρῃμὲ ΡῈ Ηθῦτεν, 

Ὀυϊΐ ΏΔΥ, δἷ5ο, Ῥ6 Ῥῃρηϊοίδη. 1ὲ ψὰ8 [26 Ὡδπι6 οὗ ἃ κίηρ οὗ ΕΚτζοῦ ἐπ 
ΘΟ ΘΟΠΟΓΙ 8 [ἰπη6 δηά 15 ἔουῃαὰ ἃ πυσηθοῦ οὗ (ἰπλ68 ἴῃ ἴπ6 Αϑουτίδη 
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Τα ἔδοΐ, ἰΏδη, δα ἰδ6 δα ᾿δηΐοὶ Ὧδ85 ποί Ῥδθη 

ἔουηᾶ οὐ (6 ΒΑΌν]οπίδη ὑδ]οῖβ οὗ ἴπ6 εἰχίβ οθηΐυτν 
Β. α. ἅἄοεθβ. Ὡοῖ ὑγονα (δὶ δ6 ἀϊ4 ηοὐ [να δὶ Βδρυΐοῃ αἱ 
[Πα {ἰτ86, ΔΩΥ τῆογο ἰῆδη δα ἔδοῦ (δαῇ [Π6 πᾶπηθβ οὗ 

οἴδοσ 165 δὰ πού ἔουηά ἰἤοσα ὑσγονοβ ὑδαῦ ὕδογα στ σΘ 
ὯΟ ον αἱ Βαῦγίοη. Δηά γοί (15 15 [ῆ6 νοῦν {τ 
οὗ {πὸ οαρενιν} ϑυγεῖγ, ἢο ΟἹΘ6 15 ροϊησ ἴο ἄδην [δαὶ 
[86 1ονγ8 τόσο ἰδ ἰο Βδδυϊοῃ δἱ 411} 

Βιυΐ ὄανϑῇ τὖ ἰῆ6 πἤδῖηθ ψόγα ἰομηά, (5 ψουϊά ποὶ 

Ῥτονα ἰδδὺ (86 τηδη 50 Ὡδιηβδά νγδϑβ ἃ [ενν. ΕῸσ [δ6 816 
Πϑηϊοῖ 85 Ὀθοη ἀϊβοονοσθά οὐ Ὀοϊῃ [86 Ναραίθδῃ δηά 
Ῥαϊγηγσθηθ ἀοουηδηΐβ 85 8 Ὡ8176 ἴῃ 1156 δηήοηνρ ἰἢ656 
Ῥοορΐθβ. Βεϑιάθβ, 86 Βαῦδυ]οηΐδη ὥδῖὴθ ᾿ϑδηημα, 

ΨὨΙΟΏ οοοῦσα οὐ 8ἃ ἰαδίος ἔσοσῃ ἰδθ εοἱρῃ ἢ γϑᾶγ οἵ 
Πατῖι5 Ἡγβίδβρίβ, 85 ἰἣε ἔδίμοσ οὗ α νὶϊηθϑϑ οδ᾽οά 
ΖΕΙ͂, ΤΏΔΥ 6 ἰδ6 5816 Ὡ8176 85 (δ6 ΗΘΌΓΟΝ ὩδΠῚ6 
Τ᾿ δηιοῖ.3 

Βυΐ ἰῃ ογάογ ἴο ὕστονα ἰδαὶ 84 [ϑδηΐϊοὶ τηθηϊοηθά οα 8 
τα 16ῖ τγὰϑ [6 Π.δηΐοῖ οὗ οὐσγ ὈοΟΚ, ἴδε οὔ οἶα] ροβίυοη οὗ 
{86 ζὭδη ψοι]ἃ ἢανα ἴο Ὀ6 ρίνθη ἰῇ 8. ΨΑΥ ΜΏΙΟΝ 15 οί 
οοσσηοη Οἱ (86 ἰδ 1615. ΤὮΘ τηϑσα ἤδτὴθ ψνουἹᾶ ποῦ Ὀ6 
δῃουρῃ. Ἧε νουϊά γραιῦγο ἃ ἀδβδοσιρίίοη οὗ (6 ῥρϑβοῃ 
πδηθᾷ. Βαΐ βοῇ ἀδβοσιρῦοβ 8 ηοῦ ΟΤΟΣΠΔΓΙΪΥ ρίνθη 
η ἴδε Βαδογυϊοηίδη ἀοουσηθηΐβ Ἔχοορί 1 ἃ ΝΟΥ βεηργαὶ 
ὙΑΥ. ΑἈ.5 5ἰαϊθά δῦονο, [6 πῖηδ οὗ [6 ἔαΐῃον σῦδν Ὁ6 

τηοηὐϊοηθρά, δηάδ βοσηθίϊπηθς ἰδδ΄ οὗ ἰδ6 στγαημάξαιδοσ. 

Τοοογάβ οὗ ἔπ6 ϑονθηςῃ οδαϊυσγ Β. Ο6. (ΤΟ η5, 44. “εγγίαη Δ εεάς, εἰο., ἰἰὶ, 
218). ἘΒαϑία (ΝΊς. 31:12), δά Βυ8454 (Ογτ. 135:9), δανα ἃ ξοοά ϑ'υτίδο 
τοοῖ δῃὰ ροοά ϑυτίας ζοϊζωβ, βοσοδβ [δ6 τοοί 15 ψδηϊίηρ ἰῃ Ηδοῦγον. 
᾿αάΐα ταν Ὅ6 Ῥμοηϊοίδη δηά ἰ5 ἰουῃά ἰῃ Αϑϑυτίδη 88 δα σὶν 868 [86 βονθηϊῃ 
ΟδΩΌΣΥ Β.0. (Τ]οδη5, 4.55. Θεεάς, 'ϊ, 526.) Βαϊ κῖγα [86 δοι οὗ Αἷκίκα 
(Ογτ. 59: 8) Ἰοοΐκβ 5:6 ἃ ροοά Ἡρῦγενν Ὡ2Π|6. 

τ ὅρα 46 νορῦέό, δ γγίς Οεηέγαϊς, Ὁ. 62; 1,2 ὈΑΓοϊοῖ, Νογάςεημ σολε 
Ἰησολνί ἐπ, Ὁ. 256. 

3 ϑίγαϑϑ. 1ποολνεεη θοη αν, 216, το. 
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Βιυΐ δ5 ψὸ πον ποϊπίηρ οὗ οἰἴπογ [δα ἔδίποσ οσ οὗ {π6 
ἴα οὗ Ὁ δηῖοὶ (ἢ6 ὑγορδοῖ, βιιοἢ 8 ἀδδοσιριοη οα δἢ 
Ἰηδοριίοη ψουἹᾶ ποῖ μοῖρ ἴο :θη ἔν πίη. Η5 οδ]]Π!ηρ, 
1Ἰηἀεορά, πὐρῆς παν Ῥθοη ρίνθη. ΕῸσ, ἔγθαυθη ν ἃ 

ΤΩΘΏ ἰ5 ο4116 ἃ ἃ σδπλαπρι (υτἰ650), ΟΥ ἃ σπαηρι οὗ ἃ οογίδϊη 
δοά, ΟΥ 8 51 ἢ ΟΥ ἃ 5ΒΘογο οί ΤΥ, ΟΣ ἃ ΤΣ] ΘΑ ΞΌΓΟΓ Οὗ ΟΟΓχῃ, οἵα. 

Βαΐ [656 ἀδβοσ ρΟΩ5 8ΓΘ ΘΟΙΏΡΘΓΑΓΨΕΙΥ ἸΠΟΟΣΩΙΤΏΟΣ, 
8 δῖὸ δβρϑοὶδ!ν πρυβαδὶ ἴῃ ἀἀοβοσρίηρ ἰδ6 ΠῖρθοΣ 
οἴο!415 οὗ {π6 5ἰαἴδθ. 

Τηδϑτηςῖ, Ὠονγανοσ, 85 ἰδ ἢδπ|6 οὗ ᾿.δηϊοῖ ἰ5 βαϊά ἴο 

Ὦδνα Ὀδθῃ οἤδηρορά ὃν Νορθυςδαδάμοζζασ, 1 πᾶν γα ]] 
Ὧδε δεκοά, νυ ῇϑίθοσ ἢ15 ἢν ΒαρυἹοηΐδη ἤδῖηθ ο65 οί 
ΟΟΟῸΣ ἢ [6 ἀοουπηδηΐβ οὗ ῃ15 6. Βεΐ, Ὦθσο αἶςο, 

Ὑ6 Ὦδνο ἃ »γϑαῦ ἰηΣ181] ας α]Υ ἴο ΟνΘγοοπο, ἰῃ [δ ἕδος 
[δαῖ ἴδ6 διυυμοσγι θα ἀτα ποῖ δρσϑϑοά 85 ἴο δὶ 15 [6 
Βαρυϊοηΐίδῃ δαυναϊδηῦ οὗ Βεἰζοθῆαζζασ. Τ6 ατσεοῖκ 
ψογϑίοη δηά Ϊοβορῇυβ οοηϊουηδοά (ὴ6 Ὡδηθ νυ ὶτἢ 
ΒοΙθἤδζζΖασ, ρινίηρ Βαίΐζαβϑασ ίοσ Ὀοΐῇ. ϑοῦσγδαάοσ ἴοοῖ (6 
Ὠδῖηθ ἴο Ὀ6 οοτμρουηάεά οὗ Βαίαϊβυ-αϑὰσ (ὑσγοίθος ἢ 15 
11:9), [6 πδπ16 οἵ ἰδ γοὰ Ὀοΐηρ οαὐῖο. ϑαγοα ἰδκοβ 
1 το 6 ἔος ΒοΙΣ-ϑδαγγα-υδαγ (ΟὮ Βι1δῦ, Ὁγοίθος {6 
ἰἱηρ), οἰαἰπλίηρσ ἰμαΐ, 85 1 15 τυειτθηῃ ἴῃ Ὁ δηΐοίῖ, 10 15 
8 “᾿οοζηρομηά ψὨΟἢ Ὧ85 Ὧο 56η856 δηά ψοιἹὰ Ὀ6 ᾿1προϑβ- 
5106 ἰη [86 Βανυ]οηΐδη ἰδηριαρθ. 5. 1 ποιά βιιρρεϑὶ 
85 ἃ {πϊ|γτά νίονν, ἰῃαὶ τὸ γοδά Βε1-1{-9ᾶγ- που, “Βοῖϊ, 

Ῥτοίθοϊ [6 Ὠοβίδρε οὗ [6 Κίηρ.᾿" ὙΤῇαο ονϊάθηςο" οὗ 

: Ἧε τηρεῖ, Ββονγγανοσ, δυο δ ἀοοοπ ρἐΐοῦβ 85 “στηδ͵οζ- ἄοσηο (γα διἢ οὗ 

Β εἰς ῃδζζαγ᾽᾽ (Νά. 270:3), “ΤὌνοσβθοσ οὗ [86 9οῇβ οὗ ἴῃ ᾿εἰτσ " (Νά. 245:3), 
διὰ σίρε, “ΤΑΔΥ ΟΣ ογ “οἴἴὔοογ᾽" (Νά. 32:5 εἰ ῥαΞ5ὲ"1). 

5 ΗἸἰρλεν Ογ οίδηι απὰ ἰδ Μοημριεηίς, Ὁ. 522. 
21 ἰδκα [ῃϊ5 ἴο θ6 Β61--5δατῦςυς “Β6ἱ ργοίΐθοῦ ἴδ δοβξίασο οὗ ἰδ6 

Ἰσην." Εν [ἢπ6 οτηἰββίοῃ οὗ ἴῃ6 γ δηά ἴῆ8 τσ ρ οὗ [6 ἰοῦ ὕνο ραγίβ 
οὗ [26 Ὡδιὴδ “' βῃδΖζαυ,᾽᾿ σοπρασα ἴὯ6 πδῇλθα ΒΒ ἰββζζαυ (566 ϑοῦτγδαδογ 
ΚΑΤ 423). Τὸ ψ ἢ] 6 βθϑη, ἐμαὶ ἴῃς ἰαϑῦ ἔννο 5 113}.165 1ὼ [86 Ὡδη168 Βεῖ- 
ΒΏΔΖΖΑΤ δηΐ Βο᾽οςΏΔΖζασ ασὸ ττιίθη ἰπ (6 βᾶθ ΨΑΥ ἰῇ Βαυ]οηΐδῃ 
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186 πιδῆηοσ οὗ ἰγαηβ ογαίηρ ΒΑΡ] οηδη πδηλε5 1 
Ατγαχηδὶς 15 οοποϊβδῖνα ἴῃ βμονιηρ ἰδ Βεἰ- ΠΣ 5 ηδγ- δα Γ 
ποιὰ Ὅ6 υιϊτίθη τὶ Ὀμσΐ οὐθ ἰ, δ ψὰ δηά 1 ἴῃ [6 

Ῥοοῖ οὗ Τδηΐϊοῖ. ΤῊΐ5 :ηἰογργοίδιίίοη οὗὐ {πΠ6 ὩΔΠ16 

δνοϊάβ {6 ἡδοθϑϑίςυ οὗ βαρροδβίηρ ὑμαῦ ἰῇ Ασαγηγδῖς ἰθἃ 
845 Ὀδθῃ βυδουι δα ἴογ ἴδιι, 85 [ἢ6 τηθδηΐηρ Ξὰρ- 
βοβίθα Ὁγ χοῦ. ϑαγοθ ἀογυηγβδηάβξ;---ἃαὶ οὔδηρθ, ὩΔΟσθονυοσ, 
ὨΠΙΟἢ 15 ποῦ βυρρογίθα Ὁγ [6 ἰγδηβι ογαιϊίοηβ οὗ 186 
Ασδζγδῖὶο Ὡδτη65 οὗ [6 Ὁ1-Ἰηρστι8]1 1ΠΘΟΓΙ ΡΌΟΏ5 ΠΟΙ ὉΥ [6 
Ῥαρυτὶ. ὯἯὯε δάυυῖί, ἰμαΐ δὴ Ὄχοορίϊζοα σὶρ Ὦδνθ 

, ὉὐουΓγοά ἤσγα; Ὀαΐ, 1η νον οὗ [86 οσοσησηοῦ 5806, 

16 Ὀυτάδη οὗ ρὑγοοῦ σγαϑίβ τὺ (6 δξββοσίοσ οὗ [8 
οἤδηρα. ὦ 

ΤὭΘ νον βυρρεοβίοα ὮΥΚ π|6 ΒαττηοηΖοβ ΣΟ [86 5ίαίο- 
τηϑηΐ οὗ [6 δυεῖδοσ οὗ ζδηϊ6] ἐμαὶ ΝΟ ο,δάηθΖζασ οδ 116 
Ὠῖτη δοσ [26 ὕδῖθ οὗ ἢϊ5 ροά; δηά δἷϑο σἱτ δα 
βἰαϊθιηθηΐβ οὗ ἰδ6 ἢγβῦ ομαρίοσ οὗ Τζδηϊοῖ, σοῦ 
Ὀἱαληῖν ᾿τρὶν δαὶ ““οογίδϊη οὗ {π6 οὐ] ἄγῃ οὗ 5γϑοῖ, 

δηά ἰῃ Αγδαζηδὶς δηά Ἡδῦσγον. 45 ἴο {86 τις “ΒΟΙΣΡ᾿ ἴοσ κ“Β611}" 

ὨΌΓΤΊΘΓΟΙΙ5Β ῬΔτ8116]5 ΔΎ Ὅ6 ἰουπά οὐ πε ΒαΡΥ]οηΐβη ἱπϑοσ ρ οη5 ἢ 
Αταγηδὶος ἀοοϊκοίβ, οὔ ἱηδογβοιηοηΐθ. ΤΏ5 Αϑῃυσσα Β8Πὶ 15 τσὶ ἴδ ἴῃ 

Ατγαζηδὶς Ὦ ΣῪ οὐ γ (ΟἿ ἐδ, 42); Βδῃδιοβῆαγα, τὐἢ ΟἿΪΥ Οὔ " 
(Οἴδυ, ἀνανπαὶς Ἐπάογεεηιεμίς, 40); ϑυϊυσητηδάι, νὴ τ ΟὨΪΥ οἱο » (μη. 

Τεχίς οἵ {δε ὕ.. οΥ Ῥ., νι, ῬΑΓΟΙ, Ρ. 15): Ῥαηΐϊ- Ναρθα-ζοηλι, τὶ ἢ ΟὨΪΥ οἠα 
π ((Ι5 11, 62); ϑαγ-σαρι ἃ, ἢ ΟἿΪΥ οὐδ » (ΟΙΘ ἱ, 81); Μαγ-βῆδρρι!- 
Ἰυγηαγ, τυ ἢ ΟὨ]Υ οὔδ Καὶ ἀπιὰ οπὸ ἱ (ώ., 61); Β:10-61-6ἀ11-116πὶ, τ Ὡ ΟἿΪγ 
οὐδ ἡ (ἕά., 54); ΙΒ Δτ- ἀΓΟΚΑΙΣ, τ ἀγ τυ δα οποα αὶ ἴο 6 τοδὰ δρ- 

ῬΑσο Υ ἐαγ-ν (ἰἄ., 22); ΝαΑΡα-ἸΔ 11} .]Δηΐ, τὶ ΟἿΪΥ οἠδ Τὶ (ἰά., 58). 

80 ἴῃ ϑγγίδο ξαμζαῦδ- Βεὶῖ ἰ5 το τὶ ομα δι ϑδρίοἠἐρίμηε ϑυγίασμηι, 
15. 

: ΕῸΓ δχδγιρῖο, [86 Βαρυ)ουίδη Βοῖϊα 15 αἴτναγβ τευ ἀοσγοά ἰῃ ϑυσίδη ὉΥ 
ΒΙτν (ϑρίοἠ ἐγίμηι δυγίασμηε,13,14,15.0, εἰ αἰ.), ἴἰμ6 2 οὗ ΑΒε-ὐἱν (Οἴδγ, 
Ανγαηι. Ἰπαογσεμιθπίς, 2), διὰ ῬΙΠδῖ-Δ-Ἰ τη (4., 80), ἢἣ85 Ὀδοῃ οοτῖ- 
τοῖν ἰσγδηβιογαϊοθα ἴῃ ἴδα Αγαζηδίς ἱηπἀογβοσηθηῖβ ὈΥ ἴἰδ6 ἰοςΐος αι; 
ἩΏΟΓΟΔΒ, ἰῃ Βοῖ-αἰἐγ (Οἴαν, 4γαηι. πᾶ, 30, 34, 41,36 [}]), ϑξία (4., 4), 

ξ 15 1 811 οβ5658 δοουγαιοὶ Υ ἰγαηϑτοταϊθά ἰη Ατγασαδὶς τ ἃ Το. 



22 Τῆς Βοοῖς οὗ Π.δηιϊοῖ 

αν [δα 56θά γογαΐῖ, δηᾶ οὗ ἴμ6 ποῦ 65" ψεσα ἰδίκθῃ 

ἴο Βαργυΐοῃ 85 Ὠοβίαδρο ἔοσ ἰδ ροοά Ὀδδβανίοσ οὗ 
[68 Κτηρ δηά ρϑορῖΐο οὗ Τάδῃ. Τα ἰαἰκίηρ οὗ μοξίαροϑβ 
1η [15 ΤΔΠΠΟΓ Δα Ὀδοη 8 οὐξίοτῃ οὗ 86 ἰκἰηρβ οὗ 
Αδβϑυσία δηὰ Βεῦδνίοηΐδ. 

Νο να]ά ον͵]δοῦίοῃ οδῃ 6 ταϊϑοά αραϊηβξὶ (δὶς ἰηΐογ- 
Ῥτγοίδθοη οὗ [6 τηϑδηΐϊηρ δηά οὗ [86 τιοϊῃοά οὗ νειν 
1Π15 ὩΘῪ Ὠ8Δ171|6 ΨΏΙΟΏ τνᾶβ5 βίνοη ὉγῪ Νοῦυοπαάῃθζζαγ 
ἴο ζδῃῖθῖ. ΤὍΤδα :ηἰογργοίδϊοη δθσα βυρροβίθαά ἰβ ἱη 6χ- 

: ΤὍυ5 ϑαγροῦ ἰοοῖς ἐμ βοὴ οὗ ᾿Πδίδιεῖεα [6 ἀοραυῖγν (ϑλαξημ) οὗ Μδὴ 
88 ἃ δΒοκβίαρα (2). Ιιαίοσ, ἢ τοοῖς οἱα οὖ οὗ δνοσυ ἴσο (}) οὗ [88 

οἰϊοῖς (μαςίζαι) οὗ σδορυ 85 ἃ μοβίαρο; δηά ἰαῦοσ 5.111, Ὧ6 τοοῖς μοβῖ- 

8.565 ἔτοσῃ ἐπα οἰἹοίβ οὗ Ζβαιι, Αδυσὶ, Ναδδηὶ, δαα ΙὈκ]} εἰ αἰ. ὙΤΒ686 
μοδίδροϑ, Σὲ γουβ, τσοσα Ὁσουσῃϊ ὉΡ ἐπ [86 ᾿ηρ Β ρΡαΐδοι δῃη οσὰ βουιδ- 
ἐἰπ68 τηδθ Κίηρβ οὗ ἴδ δι: )]οςοῖ ἡδίίουβ. ΤΏ Θοθ:δομοσ δοῖ ὩΡ 85 
ἱκείην οἵ ϑῇισηοσ δηὰ Δοοδὰ “"Βεϊρηὶ α Οδδίδεδη οὗ Βαρυ οηΐδη οσί σία 
νῶο “1ὸ ἃ 1116 ἄορ δά σγονῃ ὉΡ ἰῃ δὶ5 ραΐδοβ."" 2 δ ῃστα ῖ, δοι οὗ 
Βδδὶ, Ἰην οὗ ΤὙτγε, γγα8 Ὀγουρϊ 845 ἃ βοσνδηΐ ἴο Αβδυγῦβηϊρα δηά 
αἰλογνατβ ψὰ5 σταςίουϑν σίνθη Ὀδοῖς ἴο δἰβ ἔδίπογ9 ΤΟ βοῇ οἵ [6ἷ.- 
πα, τὴν οὗ Αγτυδά, τόσ Ὁσουρδὶ ἴο ἐπα βδπι ἰὴ οὗ ἀϑϑουσγίβ; οὔδ οὗ 
δου, ΑΖὶθθαῖ ΌΥ πδῖθ, ᾿γ838 ϑαιῖ Ὀδοῖς ἴο Ἀὰ ἰεΐην ἰῃ δὶ5 ἔδύμογ᾽ 5 οἷδοο, 
ΨὮΏΣ6 [16 τοβῦ, πίῃθ ἰῇ ὩΣ, τεσ οἱοϊμοά πὶ σοῦ ραγιηθηΐβ, σι οά 
νὶϊδ ροϊάδη σἰηρσϑ ἴοσ ὑποὶσ ἤηροσβ, απὰ οδυβοά ἴο 5ἷἱΐ Ὀδίοσε ἴδε ἰωην. 5 
ΤΏ ἰΐηρβ οὗ Εργρὶ σόα Ὀγουρδὶ αἷἷνα ἴο Αξδυγθαηΐραι; ἢ6 βδονοά 
δίδοθ ἴο Νοοῦο, οἰοϊῃοα δίπη ἱῷ σογαῖ δρρατζοῖ δῃά ἃ σοϊδδη Ῥδηάᾶ, 85 
ὈΘΟΔΙΩΘ ἃ ἰΐησ, ρα ῖ οὐ δὶ5 δηροσβ ροϊάθη γίηρβ, δηά εἰσάδα δἰπὶ τ δα 
σοῦ ϑνοσζά, δἀοσηοὰ νἱῇδ ρμοϊά, διὰ σι [86 Ὡδῦα οὗ Αξδυγρδηῖραδῖ 
ρου ἐϊ; αν δῖτη οδαγιοῖβ απ ἤοσβαβ δη σδᾶδ Ὠἰπὰ ἰσΐηρ ἰῃ 8415, αἱ 1π6 
ΒΘΙΏ6 ἰἴγηθ παῦ Ὧ6 βοῖ υὕρ Νϑοδο᾿β βοὴ Νδριυ- 56 Ζί- Ῥδηηὶ 85 σοῦ ονοσ 
ΑἸγΡ 15. ὁ 
1 ἱβ ὑγοῦβοϊα τδδὶ ἴ86 Κίηρβ οὗ Βαγίου ἰοϊ]Ἱονοά [16 Ἔχασηρῖα οὗ ἰ86 

Αβϑυσίδι ἰσηρθ. Ὑδα8, [δ ΤΩΙ ῬΟΙΒ οὗ [6 τογαὶ ἔδγαῖϊν οὗ Δ Το σὰ 
οασθᾶ ὉΥ Νοριυοδδάηοζζαγ ἰο Βανουι δηᾶ Ὀγουρῃῦ ὡρ ἴῃ δα σονδῖ 
Ῥαΐδοθ. Τθθ πδῆι65 οὗ βοζῶδ οἵ (π6β86, δὲ ἰϑαϑδί, όσα οὔδηροά, 45 Βα 
δος ἰδδῇ οὗ ἴδ δοῃ οὗ Νϑοῦο, ἰἕην οὗ Ερυρύ, Ὁ Αβδυγυδηΐραῖ. Ὁ δηϊοῖ 
Ἧ6 σὰ (οἷά, τοοοϊνοα [86 Ὡδῖα οὗ Βο᾽ ὑΟΘ ΔΖ ΖΑ. 

: Αππαϊς οἵ ϑαγξοη, 76, 262-270. 
8 Β6]11ὶ Ογπάεν Α, 14; ΚΒ 1, 115. 
8 ΚΒ 2, τόρ. 47ά., 171. 6 ἀ., 171. 6 71ἀ., 167. 
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δοῦν υἱὐὰ τ[δ6 Ροβὶ οῃ οὗ δηΐοὶ δηά τὶς ἢ 15 τοϊδίϊοι ἴο 
186 Κίηρ οὗ ΒαΌΥΪΟΣ 85 ἃ ἢοξΐδαρο ἔοσ (6 Κίηρ οὗ Δ ῇ 
δ [86 τ)6 ψθη ἰδ νγὰβ ρίνθῃ. 

Ἡανίηρ ἰδυ.5 ἀεοίοττηϊησά (6 πηδδηϊηρ δηά τε πηρ οὗ 
[ῆ6 πδῖηθ, ἰοῦ υ5 ὑχγοοθοά ἴο [δε σηβδίηῃ χιοϑυίοηῃ, 85 ἴο 

ψοίδοσ βοΐ 8. ἤδΔη16 Ὧ85 Ὀδ6οη ἔοιηά οἡ [δ6 τϑοογάβ οὗ 
ἰῃαῖ ροποά. Βαῖΐ, ἢδζα, δ [26 νοῦν οιϊδοί, χὰ τηυβί 
ἱπαυῖγο τϑδὺ Ὡδπὴθ να βῃοιϊά ὄχροοῖ ἴο ἰοοῖκ ἔογ 1ῃ 
186 ἰηβοροηβ. Οπδ ψουἹᾶ παίυγαν ΒΌΡΡοβα ἰδαῖ τ 
βῃου]α Ἰοοῖς οΟὨἿΪΥ ἴογ [2Ὧ6 Ὡδιὴηβ Βεἰ-{-58αγ7γ- 57; δὰ 
ἰμαῦ, 1 ψὸ ἀτϊά τοὶ δηά [58 Ὠδῖηθ τὺ7΄ὶτῖδῃ ἴῃ {111}, τὸ 

βου] οοποϊπᾶθ, ἰδαὺ ἴῃ6 Βαρυ]οηΐδη ἀἀοϑιρηδύοη οὗ 
Πδηΐοὶ ἀϊά τοῦ οοουῦ ἰῃ ἰζ656 ἀοοιυηθηΐβ. Βυΐ το! 
ΤΙΝ 15 ποὺ ἰῆ6 οα86. ΕῸσ, Ὦσ. Τα αυϊθὶ ὯΔ5 νοῦν οἰθασῖν 
βῆονῃ ἰμδΐ 1 ογάϊηατυ υϑᾶρ6 6 ἡδίννα ΒΟΥ] οηΐδη5 
ὝΕΓΟ 1 ἰδ6 αν οὗ Δ γονιδίϊηρ ΠΟΙ͂ νΟΙῪ ἰδηρίῃν 
ὭΔΙΏ65. Ηδ βῇογβ, ἔσγϑὶ, ἰδδῦ [6 Εγβῦ ἴδσγῃι πῃ ἃ Ὡδτὴθ 
οὗ ἴουσ ψοσάβ δν δα οὐρα, 85 71πα-6πλέ-οἰ}7 ἴοτ 

᾿ Νεγραϊ-ἱμα-οπ έ- οἰ; βοοοηάϊν, ἰπδὶ [86 το σε πᾶν Ὧδ 
οὔ ἰοά, 845 Βεοϊ-αἰκαΐ ἴος 4 πα-αηιαΐ- Βεϊ-αἰξαΐ; ἰλταϊν, 

δαὶ {6 βθοοῃά τῇδ 6 οὐὐϊ ρα, 8485 Μ|Ὃεμη- Βεϊ-ἀαταη 
ἴοσ Μ͵ὶηι-αηα- Βοϊ-ἀααπ; Ἰουττῃῖν, ἰδὲ ἰδ6 Ξϑοοηά 
δῃαἃ {τὰ τῇλν Ὧδ6 οτὐὐίοά, 85 «5Παηιας"-οἰγ7 ἴοτ 
͵παρια5ἢ-Ἰμα-ἐεί-ο17. ΤὮδ δσεοῦ οὗ δθ56 τηοϊῃοάβ οἵ 

ΔΌΡτονίαἰίοη ψουᾶ ΔΙ|1]ονν 05 ἴο τοδᾶ ἴοσγ Ἀεϊ-ἰ1{-5Πα7- 
ΜΗ, 1 |ἀ-5 567-57; ἴδ βϑοοηά, «5γαγεδην; ἰὴ6 [διγά, 
ΒΒεϊ-ὁπαγοεδε; δᾶ (86 ουγίῃ, Βεϊ-εδ7. ΤΏ ἄγε οὗ 
(8656 845 ποῖ Ὀδϑ ἔουπᾶ. Τδα βϑοοηᾶ ἱ5 ἔουηά ΡΟΒΒΙΌΪΥ 
ἴῃ Δ υῃοροσίδίη σοδάϊηρ οὗ ἀοουτηθηΐ 168 οὗ Το πη’ 5 
ἀςενρίαη εοάς απᾶ Τοομηιοηΐδ, [Ὧ6 5116 ὩΔΙῺΘ 85 8 
ϑῃδσοζοσ οὗ 2 Κίηρβχίῖχ, 237, Οὔ 6 οὗ [86 5οη5 οὗ ϑεηηδοῦ- 
οὐ Ὁν ψῇοσι ἰδ Κίηρ νγαὰβ δϑοϑαβείηδίθά." Τα ἔουσίῃ 

ΣΊΩ Αὐργάδσηυβ ἴδ βιοοεβϑοσ οὗ ϑειηδοδοσὶ 18 ΟἹ ]οά ΝΈΣΣΊυ5. Ῥυϊησ 

3 
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5 Γασθ, Ὀυΐ 15 ρασγαϊ οἷο Ὁν Ναρυ-ρυγ, νυ Ὡοἢ οσουῦβ 85 

[86 ὩΔ1Π16 οὗ ὩΘΑΓΙΥ οπα Ὠυηάτοα ρογβοηβ σηθηθ]οηθά οἡ 
Τα] αυϊδι 5 ἰδ 1615.; ΤΒα ἰδἰτά, Β61-5δατ-αϑας, οοΐη- 

οἱάδ5 οχδοῖϊν τῖϊὰ ἰδ6 Ὡδηα Βοίβῃαζζασγ, {86 βδοῖ οἵ 
κίηρ Νδρυηδίά, δηά 15 86 οἷν οὔδ οὗ ἰδ ἔοι (δα 15 
ἔουῃάᾶ οὐ ἰδ6 ἰαὐϊ]οῖβ ἔγσγοσῃη σοῦ Ὦσ. Τα] αυθο Ὧδ5 
οοἸ]οοοα 85 οἰϊοῦ 15 οὗ ἤδηθβ. Οὗ 41] (86 ΒΒ ϑῇῆδζΖζαγβε 
τη ηΠ]οηρά ἴῃ [ἢ 656 1515, ὕνγο ΟΓΥ ἰΏΓΘΘ ΟὨΪΥ τὶρῃς ᾿οβϑὶ- 
ὈΪΥ τοῖοσγ ἴο ᾿ϑδηΐθὶ. Ομ οὗ [656 15 ἔουπά οὐ 8 ἰδ ϊοὶ 
ἔτοσῃ [δ ζουτίδ γροαγ οὗ Ουγαβ.5 Ηρχο 115 5514 (ἢδ΄ ΞΒοΙηδ 
ηηἴηας οἱ εἰἷνο στοῦ ἴο δα ἀεϊϊνοτοά ἰηΐο [86 ἢδηάϑς 
οὗ Βοίβδαζζας [ὴ6 ὑσίῆοθ, οσ ἔσγβί οἴοοσ, σδεπμαρίάμ, οὗ 

1ὴ6 Κίην. Οπ δηῃοΐδοσ ἰδῦϊοΐ ἔγσγοσι ἰδ οἱρτῃ γϑαγ οὗ 
[86 546 Κίηρ" ἴῇοσα 15 πιοηϊΐζοη οὗ “Βεἰβῆδζζαγ, [ῃ6 
ΤΏΔΈ ΜὮο ψνὰβ ονὸσ ἰδ6 ἤοιδα οὗ (δα ἰηνρ.᾽" [Ιη ἰδ 
βοοοηῃά γϑασ οὗ ϑασίιι5 Ηνγϑίδϑρὶβ, δῃοΐδογ ἰδ ϊοὶ σηθη- 
ἰἰοπβ 8 φΡονθγῇοσ,, οδ θα Βοίβῃαζζασ. 18 ψὸ βρροβξθ 
ἰμ8αὶ Τδηΐϊοὶ τα ἰδὯ6 Βοίβῃαζζασ, ἰῆ6 ὑχγίῃοθ. οὗ [6 
Ἰπηὴρσ, ψῶο ἰ5 τηϑηὐϊοηρά ἴῃ (6 ἐουσίδ γοασ οὗ Ογσιβ 
(535 Β. 6.), 6 νουϊά, νῇθη ἰδι15 πιο ἰοηοά, αν Ὀδοη 
ΟἿΪγΥ 85 γοδζϑβ οὗ ἀρθ, 1 τὸ ΒΌΡοβο [δδὺ δἰβ δρὸ νψῇϑη ἣθ 
νγ83 ΟΔΙΓΙ ὦ 845 Ὠοβίδρα ἴο Βαυϊοη ννὰβ δἔζθοη, οσ [ῇθσγο- 
δροιϊ. Τυάρίηρ ἴγοσῃ [86 ἰοπρουσο οὗ οὔοίαῖὶς ἴῃ {86 
Οτδηΐ ἰο- αν, Ὧ6 τὰν ἢανα Ὀδοη (Ὧ6 7Πα707 ἀοηιο οἵ 
{86 οἰρ δ γοας οὗ Ουσγυβ, Οσ ὄνθῇ [6 ΡΌΨΟΓΣΩΟΓΣ οὗ [6 

[86 ἔγγο Ὡδῖη65 ᾿οροῖθοσς τγὸ νου παν ΝΟΣ δ ββασγοζοσ, ἴῃ ταί ρασζὶ 
οὗ ἴῃ πδσηὴθ Ὀείηνς ργεβοσνοά ὉΥ Αι γάθηιβ δηὰ [16 βοοομά μαζί ὮΥ ἴἰ86 
Ὑτὶῖοσ οὗ Κίηρε. 

: Νεωδαδγίοπίξοδες Ναηιεμδοῖ, Ὁ. 151. 
8 ΘΙΣΑΘ5, ΟὙγ. 178, 1ἴὴ6 2. 
87ὰ., 412, 'ἴπα 5. 
4 Αν"οἶ ῥίλαϊξ, διταβετηδίοτ, Ὀλδσῖ5 42, 3. 

“ΚΑΊΤ' 310, δηά Επεοῦέι5, Οἄγομ., θά, ϑοδοσσο, ἐ, 25. 
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βδοοηά γδδσγ οὗ θδζῖιις Εγείαϑρίβ. [Ἃἢ [86 ἰαῦςοσ οδϑο, Ὧδ 
νου αν Ὅδθοη δοίϊδνα δἱ δροιιῦ 100 γϑδαῖβ οὗ δρϑ. 
ΤῊ 15 ποΐ 50 ἱπογθαϊθῖ6 ἃ5 δοσβ νοι ανα τι15 Ὀ6Ιονα. 
Ϊὰ ἰδ ὑχγοίδοα ἴἰο ἢϊ58 γσγτοαὺ Ασαῦϊς- ἸΏ Ρ 15 1, χίοοῃ, 
Ἐάδμναστά ὙΠΠἜἊατὰ 1,δηὴθ6 τθηϊίοηβ ἃ ἢ οΓ οὗὐ πϑίϊνα 
Ατγδῦϊς Ἰαχιοορσαρῇοσβ ἴσο ψῇοσ ἢ6 ἅἄοτινοα [6 
ΤΙρδίοσιαὶ ἔοὺσ [15 αϊοϊοηδσν. Ομὰ οὗ ἰΐῆθϑθθ, πδγηϑά 
Αδρυ-Ζεγά, ᾿νε ἴο Ὀ6 92; δηοΐδοσ, Ε1- Αϑγηβδῆθ, ἴο ὃ6 92 

ΟΥ 93; δηοΐδοσ, Δνυ.- ΟΡ α]άϊῃ, ἴο θα δρουΐ οὅ; δηά δη- 
οἴποσ, Αρυ-Απὶς Εβῃ-ΑΒονΌδηι, ἴο Ὀ6 δἱ ἰθϑαδὲ 11ο. Μσ. 

7]Ά1)ε5 Οτζϑοίσηδη," ἀθϑοσι ηρ 8 νἱβὶς ἴο 7Θγιβαίοση δηά 
οἴδοσ ὑΐδοθβ ἴῃ [6 ΤΌΣΚΙΒΩ ΘΙΏΡΙΓΟ, βαγ5 πδ΄ βανογαΐὶ οὗ 
186 δεβδάξ οὗ {8 ργϑαὺ τεϊρίουβ οοσησηπηλε5 οὗ μα 
διρῖτα δα [θη σοδορϑά 6 ρὲ οὗ Ὡρασῖν ἃ Ὠπηάγοά 
γοδτβ, Ὀπὺ ἰδδὺ [ΏΟΥ ΟΤΟ 5.11] δ ]ουίηρ [6 Θχογοῖβα οὗ 
{Ποῖ Πρ ἀδιι 165 ἢ ΔΡΡασγοηῖν υπάϊη)η θῆρα νἱρὸσ οὗ 
1Ἰητο6 16οὐ δηά 1η οογίδίηϊν υπά᾽ϊ᾽θραυϊοα δυϊῃοσιίγ. 

ΕΟτΙΠΟΣ, ἃ Ὀγοϑυρροβιτίοη ἴῃ ἔανοσ οὗ Ῥεϊονίηρ [δαὶ 
τῆς Βαῦυ]Ἱοηΐδηβ ττοῖ [86 ΒΕΌγ͵οηΐδη Ὥδῖηθ οὗ ϑ δηϊοὶ 
ζη [6 5616 ΨΑΥ ἰδαὺ [ΠΟΥ τγοῖδ [ἢ6 δῆ) οὗ Β6 βῇβζΖζασ, 
{π6 βοὴ οὗ πα ᾿ΐηρ, 15 ἰο 6 ἀοίνοα ἔσγοτῃ {86 ἔδοϊ 
τί [6 τρεῖς οὗ ἴπ6 ϑοριπαρίηὐ νογϑίοῃ δηά οὗ ]οβθ-. 

: Ῥεαγεοπ᾿ς Μαραείηε, ϑερῖ.--Νον., 1900. 
3 ΤΏ6 δυῖΐδοσ οὗ [8158 ομδρίοσγ 5 δβϑρθοΐδ Ἵν βοορίϊοδῖ Ὡρο [8158 αὐσα- 

τηδηὶ Ὀαϑ6 ἃ Ὡροῖ 86 ἐπ ρΟΒΒΙ ὈΣΥ οὗ μδηΐοῖ 5 βανίηρ οοσιο ἴο ΒΑΌΥΪοσ ἰῃ 
ἴδια γοὺγ οὗ ἰῃ6 Ὀοριηηίηρ οὗ [6 τείψῃ οὗ ΝΟ δάποζζασ δηά γοὶ μαντηξ 
Ὀδεδα αἷϊνα διὰ βουσί βῃὶησ ἴῃ 86 τείρῃ οὗ ᾿ασυβ ΗἩγβίδϑρὶβ. Εογ {6 
Βδίκα οὗ 6 Ὀδαῦίης ὕροῦ [86 οδ586 ἴῃ ἀἰδοιββίοι, δ6 Γῇ 6 ρατάοηῃεά ἔοςγ 
ΒΑΥΏσ [δαὶ δἰ5 στοαι-σγαηάπηοῖῦῃον Ογβαῆδη, πός ΜΟΌσθογυ, ἀϊδὰ δἱ ἴπ6 
δφο οὗ99; 8 »τοδί στε: - ποῖα, ΤΏοσδ5 Ὀοΐ, δὲ [6 ἀρὸ οὗ 1Ο1:, ἵνο στοαῖ- 
ττηςοἶο5, Βα Ὁϊοῖκ, δηὰ Εοβογὶ δὶ 92 δῃηιὰ 94 τοβρϑοϊνεϊυ; δηὰ δὶ5 στϑαῖ- 
ξταπάξαϊδοσ, Ἰοθορῃ βου, δὲ 105. ΤὍΤῆ15 ἰΔϑὸ τηϑηϊοηδα [86 ὙΓΙΓΟΥ 
Ηἰστη 561} 845 βθθΏ, Ώθα ἣδ ἃ ζοσα ἤδη 100 γϑδῖβ οἷά. Ηδ τα δοΐϊνα 
πῃ Ὁγαῖα δηᾶ Ὀοάν 1} [δὲ ἰαβϑὲ, γὰβ πονοσ 111 ἰῷ ἷ9 1136, δηα οἰ ΠΡ ΪΥ 
ψερΐ ἴο 5δἷθορ δ ἴαϑὲ οἱὸ ηἰρῃὶ δῃὰ πθνοσ νψακοάᾶ. Α δἰσυρα 11ξ6, ᾿ἱνοά 
πῃ 186 ἔεαγ οὗ Οοά, 19 οοηδαςοῖνο ἴο Ἰοησαν; δὰ 50 συ ἰδ βανα Ῥθθη 
ἢ Πθδηΐοε, Ὁ 
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ῬὮυ5 ὑσδηϑ τ ογαίθά Ὀοϊῇ [86 πδῖη65 1ῃ [Π6 5816 ΨΑΥ 1 
Οστοοῖς; [μδὲ 15, Ὦν Βαϊζαβασ. ἢ 

Ἀ5 χὰ βανὸ βδῇοψῃ, ἰδϑη, [δα 4 ΒοίβμδζΖζασ, νγῇῆο ΠΊΔΥ͂ 

δανα Ὀδοη ἰδὲ .δηϊοῖ οὗ οἷγ Ὀοοϊς, γαβ δὴ ""αδλαγίάμ οὗ 
[π6 Κίηρ᾽ ἴῃ (86 ἔοσί ἢ γοασ οὗ Ογτσγιιβ, 1 τδν 6 νε]] 
ἴο αϑἷκ, Ὀοΐοσε νὰ ἰἴοανα [μὲὶ5 ἱπαυῦσν, νϑδὺ 15 (86 τηθδη- 
ἱῃρ δηά ι156 οὗ [86 ἴογβὶ σδσλμαγίμ. Το 1125 0} ἀδθβῆηο5 
85 “ἰδ6 τϑὶ, ἰδ6 ποδ᾽ οὶ, ἰδ ἢχγεὶ ἴῃ σϑηϊο 3 δηᾶ 

Μιυβθ-Ασηοΐί,, δ5 “᾿βρζοιμ, ἰθδάδογ, ὑγίηςο, βγβί 1ἢ 

Ῥίαοθ." [10 15 υϑοά 85 δὴ δριμβοὺ οὗ σωϑδην ροάξ. 
ΤἬΉι5, γα δηά “᾿5΄η ἰδὯ6 δτϑὺ ϑοὴ (ασλαγίάμ) οἱ Βεϊ,᾿᾿ 
ϑηδιιδαθῆ, Νηρ, δῃὴά Μαζγάιυϊς δἴἵοὸ ϑδοῦ οδϊο [86 

 αϑμαρίμ οἵ ἴδ6 γροάβ. Νογραΐὶ 15 οδ θά [86 ἀδλαγίάι. 
0 15 υιϑ64, ΘΘΡΘΟΙΔΙγ οὗὐ (86 γβϑί-οσῃ δοὴ οὗ (δ8 
Κίηρ, 85 “ Νοθυςδδάηοζζασ, ἴδ6 ϑοη (αςηαγίμ) οὗ ΝΑρο- 

Ῥοΐδϑϑασ,᾽" “Διηθοοδι5, [86 ϑοη (ασηαγίμ) οἵ Θοϊουουβ.᾽" 
Κίηρς, δἷξο, υϑοᾶὰ [86 {{{|{6 οὗ ἐποιηβοῖνοβ; {85 Αϑῇυτ- 
ΠΑΞ1Γ- ΑΪ 5ΑΥ5, “1 δὴ [86 σδσλαγίαμ᾽"; ϑοηηδοδογὶ Ὁ ΒΑ Υ5 
ἰδδὺ Ὧ6 15 (ὴὯ6 “αδλαγίαμ οὗ 411] Ἰ᾿σηρς.᾽ [Ιὑ 15 υδοά, 
βηδῖν, οὗ [6 ηοῦ 65 οὗ [6 απ. [ἡ [86 ἰδρ]οἴ5, νος 
Ταϊ]αισῦ Ὧδ5 υδοά, 1 ἰ5 Θαιρίογοά ἔοσ ἃ 5Π1|411] ὐτηῦογ 
οὗ Ῥεζξοῦβ οηἷΐγ, 80 ἰδαΐ ᾿δηϊθῖ ΤΥ γ0ὲ} ἢδνα 
Ὀογηθ [026 116 1 15 Ῥοβιϊοη 85 (τά συΐοσ ἰῃ [6 
Κιηρσάοτῃ. 5 

: ΤῊ ΒΑ Ι ΑΞ 18 ἃ οοσγοοῦ ἐσαηβ τοσδ οι οὗ Βοβμασζαγ ἰηΐο Οτοοῖς 
ΓὨγουρσῇ ἴδ ογάϊμασγυ Ασασηδὶς οὗ πογίδβοσῃ ργο- (γιβιίδη ϑυτία. Οου- 
Ῥᾶζα, ἔοσγ Θχδσαρῖς, ΠΟ τὶ ἔος ΠΕ τὶ, δὰ ΠΙΕΔΙ ἜΘ ἢ ἔος [|5Πατοσῃ. 
(ΒΕ Χ, Ὀρ. χἱϊδ, χίν.) 

4. 4ς:5.)77. Ἡαπαιυδγίεγδμοῖ. 
2 ἐγ ἐγϑίε, ὧδ νογπεδηιδίς, ἀδν ἢ απε δοοδοίεδεᾶξ. ὅ6α ἨἿἮΝΒ ἐπ ἴος. 
4 έοομαγ οἵ [δε Ατεγνίαη Σαπεπαξε. 
5 ΤὮο ἕο] ονιην ὅσα [Π6 πδῖι68 ἀπ ἀαἴο5 οὗ {6 αςλαγέδμς πλεπίϊοηοά ὉγΥ 

Τα αυδὶ, ἴΠ6 ἰδὈ]οῖ5 Ῥοΐησ Ὡυσροτεά δἴξος ϑισγαβδηιδίοσ. 
Ἑτοῦι ἴδ6 τείψῃ οὗ Νεριςπαάηεοζζασ. 

ΝΑΡα-υϑῃοζὶρ ΝΊΚ. 22:9; ὕθασ ΝΚ. 175:12; 
Μς- Βεϊ -δικαῖ ΝΚ. 40:2; Ναζία ΝΙκ. 265:12, 269:6; 
ϑΠΑΠ 5 - ΔΗ -ΝΊς, 1321:22 : Ναυ-5δαγουβασς ΝΙΝ. 294:3. 
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2. Ἡδνίηρ οχαπιηθά ῃ6 οοηΐγαοι ἰαὐϊοῖβ γα ΠΟΥ 
ἴἀτ ἴο ἰδ 50ο-ο]6ἃ δε αΐηρ ἱμδογρομδ. Μιὶρδϊ να 
ποῖ οχροοῖ ἰο δηά [6 πδηη6 οὗ ᾿ϑ.δηϊοεῖ, οσ Βο [658 2ΖΖϑζ, 
ρου ἰμαβοὺ [κἴ 8 ἰοοῖς δὖ ἴθ δηά 5βεθ. ΑἹ] οὗ [88 
Ὀι]! ἀϊηρ ᾿πϑοσιρύίοηβ οὗ [86 Ομδίἄθδη Κίηρβ αν Ὀ6θη 
ἰγαῃϑαιθα ὃν Ὦγ. ϑίορδθη ᾿ηράοῃ.Σ [Ι͂ἢ Ὧϊ5 ἱῃβοῦρ- 
τἰίουβ, Νροροΐββϑβασ τηδηϊοηβ ὑδϑί δ Ὠἰτπηβοῖξ, ἢ0 ΟἿ 6 

Ῥιῖ ΝΕΟΡΟαοδαάηθζΖΖασ, Ὧ15 τὶ Ὀοσγῃ βοῦ, δηἃ Νδαδι- 

βἢυτη-ΠἰΞῃῖτ, [86 ἰαὐίοσ᾽5 ὑνία Ὁσγοίδοσ, δηά ἰδθβα Ὀαΐ 
Οὔσα οδοῦ." Νερθυοδδάηθζζαγ, 10 ἢἶβ 27 ΒΟΌΣ ]ΟΏ5, 
δῖνοβ 08 [26 πατηθβ οὗ Ὡοηδ οὗ ἢὶ5 οοπίθιρογασίθβ, [Π6 

ΟὨΪΥ͂ ὨΔΙΏΘ65 5866 ἢ15 οὐ ΜὨΙΟὮ οσοὺγ Ὀοΐηρ ἴΏο56 οὗ ἢ15 
ἔαϊῃος Νδρδοροΐαββδσ δηά 15 γϑοχηοΐβ δησδβῖοσ Νδγδιηβί, 
186 ἰαλίοσ στηϑηϊοηθα ΟὨΪΥ οὔςθ.: Ηδ βρϑδξβ οὗ ἰηρβ 
δηά ρονοσηοσβ (ῤίΠαϊδ) οποοθ, δηάᾶ οὔοα οὗ {π6 ὑσίησοοθβ 
(ταρραπαζε) οὗ ἴδ ἰδηᾶ οὗ ἴδ6 ΗΣ 65,4 δηἃ οὔποθ οὗ 

86 Κιηρθβ οὗ [86 τοπηοΐα γορίοῃβ 1 οἢ ἀγὸ ὉΥ [86 ὕρροσ 

Ετοτὰ ἴδ6 τεῖσῃ οὗ Νοσα -5μδσιυβος (ΝΣ 1586): 

Ναθυ- Βα τ καῖ Νᾷ. 7:8, 58:6. 
ἙΕτοτὰ ἴδ τείρσῃ οὗ ΝΑΡπηδίά: 

Βεϊ-απὸοϊδάϊη Νά. 260: 3, 282:2 (2), 
517: (Ὁ) (Νεῖ. 44:2) Τὺ -παστ-Βαϊδίι Νά, 573:10; 

Ιπηϊ4 Νά. 261: (9) ἄδυτα Νά, κ78:10; 
Ασάϊ-ἴ8- δαΐδ Νά. 282:22; Αἀάμ Νά. γ82:5. 

Ετοότὰ ἴδ6 τείρῃ οὗ Ογτστιι5: 
Βεῖ-βματυβας ΟΥτ. 188:3; ΘΙΚΚΑΡαΙ Ογζ. 242; 
ΕΙΣ ΟΥτ. 204:6; Θ΄ θεῖ -ἀβὰγ Ογτγ. 270:4. 

Ετοτὰ ἴδ6 τοῖρῃ οὗ Οδιηργβεβ: 
Ατάϊ-δῃθ-ϑῦα Οβη. 70:4; Ναῦυ-το θα Οδτ. 268:10; 
Τοσϊε-βδασταῖδιι Ο8η,. 93:7; Ναδα-Ὀυ]αηπὶ Οασ. (407:14, 
Ναρυ-ἀϊηϊ- 0111: Οατη. 368:3; 408:12). 

ἙΕτοσὰ ἴῃ6 τεῖρῃ οὗ ασῖυ8 ΗἩγπίδϑρὶϑβ: 
Ιἀδίταηι Πλᾶσ. 266:17. 

: Βιδέηερ 1ηϑογέρῥίίοης οἵ δε Νεο-Βαδγίοπίαη Ἐπεῤῆγε. 
35 1 πο ῥἤοη ἱ, (οἱ. ᾿δ, 70, δηά ἐπ, 5. 
2 1ἀὰ., 1ϊ, 26. 4 7ἀ.., χυὶ!, (οἱ, 1, 1ο. 
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868 δηά 1π6 Κίηρβ οὗ ἴῆ6 τοσηοία γορίουβ ψὩϊοὮ αγα ὉΥ 
{Π6 Ιοὐγασ 868." ΝοΥρ 5θασ ἴῃ 815 Ὅν οῸ 1ῃΘΟΓΙρ]ΟῺ5 
τηθηϊθοηβ Ὧ0 οὔθ Ὀπί δἰτηβοῖξ δηά ἢ ἔδίποσγ Βεϊ- 
Βῃυσ,- ΘΚ, {86 Ἰαϊτίοσ πὶ ὑνίὶοο. Ναρυμπαδίά, ἰη [16 

βονθῇ :πβοσιρίζοσβ, υλνῃ ὑμοὶσγ ρδγδ]1615, ρίνε 1η [,δηρ- 

ἄου 5 ψοσῖκ σηϑηϊ 5 ὩΟη6 Ὀπὺ πδη165 οὗ Κίηρ5. 
Ιὴ ἰδοῦ, [86 ΟὨΪΥ Ὡδῆγθ5 οοσηΐηρ τὶς ΐη [ὴ6 ρεγοα νγα 

816 ἀἰβοιιβϑίηρ ἃ Πβ 165 οὗ ζωϑη οὗ τογϑαῖ ὈὉ]οοά βιιοἢ δ5 
ΝοΡυοδδάηρζΖζΖασ, δ15 ὑπ Ὀτοΐδοσ, ϑῃδιηδϑἢ- ἢ υτ)-υἱσῖη, 

δηᾶ {μοῦ ἔδίμοσ Νδροροίΐδββασ; Ναρυηδὶά, ἢἷβ ἔδί Ποῦ 
Ναρυ-Ῥαϊαίπυ-ΚΌΙ δηά Ναθυηδί 5 βοὴ ΒΒ ϑῇδΖζαγ; 
δηα Ογτγιβ δηᾶ 815 ορροηθηΐ Αβίγαρεβ. 

ΤΕ6 Ῥογβίδη Ὀυϊϊηρ ἱηϑοσι ρου οὗ Πϑαγίυ5 Ηγϑ- 
[Δ 5015 Ῥ6 δ ΠῸ ὩδηΊ65 οὗ ρεζβοῃβ δχοθρὶ ἴμοβξα οὗ ᾿δσίιβ 
δια δὶς ἑαίμοσς Ἡγϑίδϑρίβ (868. Αςδδιηθηϊά. 4 

1] αηράοῃ, ον. οἷϊ., χνὶ, Οοϊ. 1, 25-20. 
4 7ά.,. 1, (οἱ. ἱ, 14, δηά 11, Οὐοἱ. ἱ, τι. 
8 Τὸ τιῖῖϊ: [πὰ ἴ86 στο ἰηβογρίίοῃ ἔσγοσι τ, ΝΟΌΌΟ βηοΖζασ δηά Εἷ5 

ξαῖμος Ναροροΐδϑϑασ ((οἱ. ἱ, 50, ἰδ, 40, 41, 532), Βυγ:δυσί ἢ (( ΟἹ. ἱ, 55, 
57), ϑαγροὰ δηά ΝαασγδῃχἍϑίη πὶ βοὴ (( ΟἹ. ἰΐ, 29), Κυσίγαϊζα (Ο(οἱ. 1, 22), 
ΘΑ ΆΘΒ ΑΙ 458} (( ΟἹ]. 11, 44) δι Βοββασζαγ "ὶβ ὅγε Ῥόσῃ βοὴ (( Οἱ. ἱϊ, 26, 
δ, 59). [ἡ [8 Ῥαζαῖ]οἱ ραββασβ, ἢ6 πδηθ8 αἷϑο Ἐδτησηγαθὶ (( Οἱ. ἢ, 
20, Οοἱ. ἐ, 2, 28). [τ 86 51Π18]] ἱηδογ ρου ἔσοσι ὕτσ, δα στηθηϊουβ Ὁτ- κ 
(Οο. ἱ, 8, 12, 15, 22), ᾿υηρὶ δἰ5 βοὴ (οἱ. ἱ, 10, 13, 17, 22), διὰ “Βεϊ- 
ΒΏΔΖΖΑΓ, Ἦϊ5 (ον) ἄσγϑὶ Ῥοσῃ βου, [86 οβϑργίηρ οὗ δὶβ ἢδασγί' (( Οἱ. ἐξ, 24- 
26). ἴπ ἴδ γστοδὶ Ογίέπάεν ἴσοστηα ΑΌΘ-- ΗδΌῦα, Ὧ6 Ὡδγηδβ δὲβ οὐσῃ ἰδίμοσ 
ΝΑΡα-Ῥαϊδίσα-"ΚΟὶ [Β6 τῦῖϑα ῥσγίηοα (γμδε ἐρηξη), Ογτυβ, ηρ οὗ Αηβἤδῃ, 
δῖ9 (Αϑίγαροϑ᾽) {{1}6 ϑεαγνδηῖϊ (Οὐ. ;, 29), Αβίγαρεβ ἰἕηρν οὗ ἴδε Ὀτημπιδη- 
τοδπάδ (( οἱ. ἱ, 32), Αϑδβυσθδηῖραὶ δηά δἷ95 ξαίδος Ἐξαγβδάάοω ((Οἱ. ἱ, 
47, 48), ϑΒαίγηβμαθθασ δηὰ 815 ἔδίπον Αβδυτ- πα ϑὶγ- αὶ ((ΟἹ. ἐξ, 2, 4), 
ΝοΡαςΒβδάμοζζαγ (( οἱ. ἐδ, 49), Ναγδαζ-ϑίη, 16 βοὴ οὗ ϑαγροὴ ((υοι. ἰΐ, 

57, 64, 11, 8), Θμαψαϑῃδ! θυ τίαϑἢ (ΟΟ]. ἐϊ, 28, 31), δὴαὰ Κυάδυτ-Βεὶ 
(ΟἹ. Σἱδ, 29, 21). [Ι͂ὼ τὲ Οὐ" Ἕηπάεν ἰηϑογ ριίοω, δ6 τλθης οη5 ἢϊ5 οὐ 
ἔαϊῆογ, Ναθυ- αϊαίϑυ-ΚΌΣ ((Ο]. ἱ, 16), διὰ Ναγαζ)-ϑίη (Οἱ. ἱ, 31). 
ΕἰωδΙν, οα ἰἄσθο βαυρῖθ Ὀχίοῖϊος, ᾿ΏΘσα ἀρρθασ ἴῃ 6 ἤδιηθα οὗ Ναδυπδαά 
δοᾶ οὗ 88 ἔδίμο Ναῦυ- αϊαίπ κὈὶ. 0 Μ{11 ΡΒ οὈϑογνεά, μαὶ 41] 
ἴδε πδζ68 σου οηθά τὰ ἴὯ6 9765 οὗ ἰΐησβ, δὰ σῃοϑν οὗ ἰηρβ τῆο 
δδά ἱνϑά Ἰοὴσς Ὀεΐογαε Ναραυηδίά. 

4 ϑρίοροῖ, δὲς σμρεγείδολεη Κ εϊἐηδοληέβεν, Ἡ,1, Β,1, Χ. 
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3. Οἱ δέσέογίοαϊ ἐμδογέῤιίοηδ ἴτοτα ἰῃϊθ ρογίοά, 
ν6 δᾶνα σεῦ [6 ἔσγαριηθηΐβ οὗ οὔθ δβδοσ δίησ Νορι- 
ομδάμοζζαγ᾽ 5 ἐχροάϊιοη ἴο Εργρί ἴῃ 5 278 γϑβασγ. Οη 
1Π15 Ὧ6 τηθηϊίοηβ, Ὀαοϑίἄθ Ἀϊτηβοῖέ, Αμηδϑῖὶβ Κίηρ οἵ 

Ἐρυρί, δηά ροσβαρβ Ῥιζίδουβ [6 ὑγσγδηῦ οὗ Μιν]θηθ." 
Ιη τὴῆ6 Ουσὰ Οὐ ΜΘ, να πα [6 πδηθ8 οὗ Ναρι- 

παὶά, δηᾶ ἰῇοβα οὗ Τοῖβρὶβ, [6 ργοαὺ ργαπάξαϊπος οἵ. 
Ογγαβ, οὗ Ογγὰβ ἢἰ5 ργδηδξαϊῃοσ, οὗ Οδιργϑος 8 
ἔαϊμοσ δηά οὗ Ὁάγρυϑος δἰ θδοη. Ϊῃ ἰῆ6 Ναβριυηδὶά- 
Ογγαβ Ογομίοῖο, τα πὰ [ἢ6 Ὥδηλος οὗ Αβίγαρος, Νδρθυ- 
παϊά, Ουσγαβ, Οδαρυβεβ 5 δου, ὕδασι (Οαὐυδαγι ἢ) 
δηᾶ Ναδυ-τδῇ (3) - τ - δι. 

Οη [δ6 Βοδιβίπῃ ᾿ηβογρύίοη οὗ ᾿δγῖυ5 Ηγϑίδϑρίβ, 
ἴπογα δα ἔουπᾶ Ὀοϑιάθ [86 ἔγσγεαιθηὶ οσούττοποα οὗ [86 
ὭΒΙῺΘ οὗ ᾿αγίιι5, (6 Ὡδηλθ5 οὗ Ογσγυβ, Οδιρυϑοβ, δηά [86 
ἔνγο ϑιηθσγαάϊδοθ; ἰῃ6 πδηιθ5 οὗ Δοπεχηθηθθ, Ταίβρϑϑ, 

Ατίδζδηηθθ, Ασβδηθβ, δηᾶ ΗἩνγϑίδβρίβ, [86 δηοθβδίοσβ οὗ 
Ὀαῦίαβ; 06 Ὡδηγ65 οὗ {δ δεϑοοίαίος οὗ ᾿δσγίυς 1π 86 

1ηϑυττοοίοη δραϊηβῦ ϑιηθγαι5 [86 Μαρίδῃ, [πίϑρῆογηθα 
[π6 βδοη οὗ δαγαθβραγα, Οἴδῃθ [88 δοηῃ οὗ ΤὨκῆτσα, 
(σοῦγσγαβ ἰδ βοῇ οὗ Μαγάοηΐιβ, ΗἩγάδγῃρ [86 ϑδοῃ οὗ 

Βαρδῦίρῃβδ, Βαρδαθυκῆδβδῆα ῃ6 βοὴ οὗ ᾿δάιπῆγα, δηὰ 
Ατγάδσηδη θη ὑπ6 βδοὴ οὗ αδβδικα; [86 Ὡδηγθα οὗ ἰδ6 

τοῦ 615 τγῦο στοῦ 6 1164 ἀραϊησὶ Τ᾿ αγίι5, σοσηδίας (Θηχοσγά 5), 
Αἰῆστηδ [δ6 Ξοη οὗ ὕρδάδστηα, Νδάϊηϊι.-Βαὶ διὰ Ασαια 

γγῶο οΔ116 ἃ ὑποεηβοῖνεβ Ὁν [Π6 δῆλα οὗ ΝΘ ΔάποΖζΖαγ 
δηᾶ οἰαἰτηοα ἴο Ὅ6 βδοη8 οὗ Ναδιυηδὶά, Μαγιγα βοη οἵ 

ΟΙο ἢ τ ἢ πο 5814 ἢ6 ννὰβ Ὀσησηδηϊϑη, Εσανασυϑῃ ῇο 
βαϊά δ νγὰβ Κ͵ βῃδιίητγία οὗ [86 ἔδινν οὗ να ϑμδίασγα 
(γαχαγοβϑ), Οἱυγδηϊακῆτηα ττῆο οἰαίτηοά ἴο 6 οὗ {86 

ΣΤΏΟ ΞΥΠ|84 016 44,195 τδη της ἴθ ΑἸγα515 απ ΟὨἿΥ ἔμ τοσηδίῃς ἴο ἴῃ- 
ἀϊοδῖα Ριταοβ. ὙΒοίδος Μιειγίθαο 5 [μ6 οογσζϑοῖ σολάδοσίησ οὗ Βιεῖα- 
γαιηδῃ ἰ5 αυεβί δ ὈὉ͵6. 8.6 Ζεβορίυπα- δηρσάου, δὲς πειδαδγίοηπίςεδοη 
ΚΟοηὲρείπεονγί ει, Ὁ. 206. 
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ἔαταῖν οὗ ναικῃομεαίασγα, Εταάβδ, δηἃ ναδγαϑάδία πῆο 
οἰαίτηοα ἴἰο 6 Βαγαΐγα (ϑιηδσγαϊ5) 6 βοὴ οἵ Ουσις; 
16 Ὡδίηθ5 οὗ οοσίδϊῃ ρϑῆρσγαῖβ ννῶο θά ἰδ ἔοσγοοθς οὗ 
Πατῖαβ αραΐϊηϑὺ (ἢ6 τοροΐβ, Ἡγάδσηθθ, ᾿ϑδάδσβηϑἢ τδ6 
Αττηθηΐδῃ, Ὀδάδγϑ ἢ [ἢ᾽6 Ῥοτγϑίδῃ, γδιιγ5α, ΤΙ αἰκ τδ9- 

Ραάα, ΗἩγϑίδβῃὶβ (86 ἔαΐῃοσς οὗ Ὁ δγ5), Ασίαναγαϊνα, 
γίναδῃα, δηά Ναϊάδίσγα; δῃὰ πῃ (Ὧ6 5:81] ἱηβοσ ρου Κα, 

[6 Ὡδηιθ οὗ ϑκίεηκα, [86 θαΐζα. Οἱ ἢϊ5 οἱδοσ Ὠϊϑίοσίοδί 

ἰηδορύώοηβ, σι 5 τηθηϊοηβ η0 οὐδ Ὀαὺ ᾿ἱπγ)561 δηά 
5 Ταῖϊδοσς Ἡγϑβίδβϑριβ ἰῆς Δοξεχηθηϊά. 

4. ΤἸακίηρ ὉὉΡ ἴδ6 τοῦ] δηθοιβ ἱπϑοσ ροηβ, νγ6 
5411 Ἰοοῖς ἔσγϑὶ δ [86 οὔδ ἰδαίεϊν ρυ 15 η6 44 ὃγΥ Μ. 
Ῥορῆοῃ 1 δὶ θη ὶς ἰηβοσιρύϊζουβ ἔσοτη ϑυσία, οἷο. 
Ὗνε δηά ἴδογα ἴῃθ Ὡδηη68 οὗ Αβδυγρδηΐραῖ δηά Αϑδυτγ- 
6611-11|8ηἱ, Κίηρβ οὗ Αξβϑευτία; οὗ Νϑρυοδδάμοζζασ, Να- 

Τρ σβασγ, απὰ Ναρυπδίά, Κίηρθ οὗ Βαδυΐοη, δηά οἵ 

Ναρυπδίά ἴῃ6 δοῃ οὗ (8 ἰαϑὺ πδιηθά, “126 οἴἴδργίησ 

οὗ ἢὶ5 Ὠρϑασὶ δηά (6 Ὀοϊονβά οὗ ἢϊβ5 τηοΐδῃοσγ. 
Ετοσὰ [86 ὑϊπη165 οὗ αγίι5 ΗἩγβίδϑριβ, γα αν [86 

562 Ῥουηάδγν βίοῃθ, βενθσγαὶ σοσίμδγυ ἱηβοσί ρ οη5 

ἔτοτῃ Ναῖκϑῃ-- Εὐίδηι, δηά βοηθ οοΐηῆβ. Τῆ656 θη 
Ῥεϑάθ ᾿δατῖυβ Ὠἰπηβοῖζ, 6 πο οὗὐ ΗἩγνβίδϑρὶβ τδ6 
Αοδειθηϊά, 5 ἔδύποσ, δηά [6 δῆηδ οὗ [6 Ὅθᾶσγοσ οὗ 
5 -Ὅονν, οῦτγγαβ, δῃὰ δαὶ οὗ πὶ5 Ὀγία16- οϊάοσ δηά 

οοιῃρδηΐοη, Αϑραςβῆδ. 
Τὸ ψ1]1 Ὀ6 ποὐϊοσά, ἐμαὶ ἴῃ 411 [656 1αϑῦ ἰῆτοοα Κιηάς οὗ 

ἸΏΞΟΓΙΡΌΟΠΒ δὲ ἴο Ὀ6 ουηά ἔδν πδῆγθ8 ᾿οϑι θα ὑῃοβα 
οὗ Κίηρϑ, δῃά δα ξαΐμοτβ δῃὰἃ βοῇβ οὗ κΚίηρβ. Μορὶ οὗ 
[ὴ6 ἱῃβοσιρθοηβ οοηΐδη ΟΠΪΥ {π6 Ὡδπὶθ οὗ ἰῆ6 τγογαϑῖ 
Δαΐῃοσ δῃα ροῆθγα! νυ ὑμδὺ οὐ ἢϊ5 ἑαϊῃοσ. ϑοζῃθεπηθβ, 
ἀἰβίδηϊ δηἼοδδίοσζβ ΟΓὁἨ Ὀγεάθοθββοσβ δα ἡδιηθά. Ουϊβι 8 
{ῃ6 ἱπβοσιρύίοῃβ οὗ ϑαγίυβ Ηγβίδβρίβ, τ76 βηά δ᾽ ορϑῖπεγ 
ομἶΐν [ῃ6 ἤδῆια οὗ ὕρδασι (συραγα}) [Π6 ρονόσηοσ οὗ 

: Ἰπεογί ῥίίοης ϑσέημ σμες ἀς ἰα 5:γγἱξ. 



Ὠδηϊοὶ ΗἩ!ϑἰοσγίοδὶ ἡ 4Ι 

Ουϊζίαπι, ΡΟΘΞΙΌΪΥ ἰδαὶ οὗ Ῥείδοι5 ὑγσγαηῦ οὗ Μιΐν]θηο, 
δηδ δὶ οὗ Ναρυ-τηδῇ (2)-τῖρθ- δῆ. [Ι͂η Ταγίυβ᾽ ἰη- 
ΒΟΓΙΡΟΌΪΟΏΒ, δἷ5ο, 1 111 Ὅ6 ποϊορα δαὶ αϑάθ ἔσοσι 

διηοοβδίοσβ, Κίηρβ, δηᾶ ρὑγεϊθηάοσγβ, δηά (ἤοιγ ἔαίποσβ, ΟΣ 

δηςοβίοσγβ, 6 τη] 0.5 ΠΟΠ6 Ὀαΐ 8 ἔδνν οὗ 5 ρϑποσγδῖβ, 

ΠῚ5 δἷὶχ ἔθ]ον-οομδρίγαίοσβ δηά ἰμοὶγ ἰαίϊῃοσθ, ἢ]5 
ὈΘΆΓΟΥ οὗ δα Ὀονν δη« δ΄1Ά5 Ὀτ16-ο]άοσ. Νὸο οἷν! οἴἴοοτς 
Α16 τηϑηοηδά, υπ1655 γα ραὺ ἱῃ (15 οαἴδροσν, γίέναπα, 
[26 βαύσζαρ οὗ Αγδοδοβία, δηά ᾿Ὁϑδάδγϑε ἰῇ, [6 βαΐσγαρ οὗ 
Βδοισέα, νγῦῆο δῖρ παηγϑά, δἷ5ο, δῃο:νρ ἢ15 βϑπογαῖβ δηά 
Ὀοοδίβα [ΠΟΥ ψτοσα σϑηθγαΐβ. 

ΟΟΝΟΙΟΘΙΟΝ 

Ιμδϑυγαςῦ, (ἤδη, 45 [656 1πβογι ρ οη5 τη ὩῸ ΟἹ Θ 

ΒΠΠΙὴσ δὴν οὗ [ὴ6 Ροϑιιοηβ, ΟΥ Ῥογίοσηηηρ 80γ οὗ {86 
ἔα ο ]ΟΏ5, ΟΥὁὨ ἀοίηρ ΔΥ οὗ [86 ἀδοάβ, νοῦ [86 Ὀοοϊς οὗ 
Τδηϊοὶ δϑογὶ65 ἴο 105 ἤόγο ΒοΙ [69 ΖΖαγ; ον, ΘΔ ΒΏγΟΠΘ 

δχρϑοὺ ἴο βηά ἴῃ ἰπδηὶ ΔΩΥ τηϑηϊίοη οὗ Πδηϊοῖ, ἴῃ οἰΐμοσ 

ἰϊ59 Ηρῦσονν ογ 1ΐϊ5 Βαρυϊοηΐίδη ἔοσση ἊΑπά 15 ἱΐ ἔδίσγ, 
ἴῃ νἱονν οὗ ναί [ἢ6 τιοηυτησηΐβ οὗ 411 Κη 5 σῆδ κα ἱζηονσῃ 
ἴο 5, ἴο .,56 [6 ἕδοϊς ἰμαὺ [ΠΟΥ ἄο ποὺ τηθητίοῃ ζ.δηϊοὶ 
αἱ 411, 45 δῇ ἀγρυζηθηΐ δραϊηϑδὶ ἢἰ5 δχιβδίθῃηοο ἢ 
γμδὶ αρουῦ ἰδ6 πυτϊηθγοι5 ρονόγηοσβ, Ἰροβ, σϑῦ- 

ΟΓδῖβ, ὑγίοϑίβ, γῖβα ποθῶ, ἩΤΙΊΟΙΒ, βου] ρίοσβ, ἀγοδι θοῦβ, 

δηά 411 Κι ηἀ5 οὗ ἔδιου τηθη, νῆο τϑῦ ἢανο ἱνοά ἄυτ- 
1ηρ ἰῃαῖ ἴοηρ ρογίοάῦ! ὙὙῶο ρἷδηηρά δηᾶ βυροσγνιβοά 
[π6 Ὀυϊάϊηρ οὗ 6 πιαρηϊδοθηΐ οδηδίβ, δη νγ8115, δπά 

Ῥαΐδοσβ, δηά ἵθυηρίθβ οὗ Βαῦνίοη Ὑῶο 16ἅ Π6 ἀγηγίεβ, 

δῃά ΒοΙά ἰῃ βυυδ]θοῦου δηᾶ ρονογηρά ἰῆ6 ὑχγονίποοθβ, δηά 
δαϊιαάροά οα565 ἴῃ ἴδ ἰῇ οουτίβ οὗ 15ι1ςα, δηά 54 ἴῃ 
[86 Κίηρ᾽ 5 οουηοἹδ δο ψόγὰ [6 τηοΐδοσβ δηά νγίνοϑβ 

:Α Ρεζβοῦ γῆοβο πδπ16 οδηηοὶ ὃς ἔτ οῦ ἀοδησά, βίποα ὑπὸ Ναδυπδίά- 
Ογγὰβ Ολγομίοϊς ῖ56 Ὁτοόίκη Ὀοϊδ Ὀεΐοτα δηά αὔνοσ 86 Ὡδῆλδ. 
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δηα αὐοοην ἀδυρῃῦογβ οὗ [6 σποηδγοῦβ, ο 5αῇ ὉΡΟα 
[δ ἰῇχοποβ οὗ ἴποϑα ΠΙΡΉΤΥ οὐρίτοϑ Ηδά [6 Κίηρβ 
ὯΟ ἔτ οηξ, 20 ἔανογιΐθβ, ἢὸ δ] αύοσυ ροϑὺβ οσ Ὠϊβίοσι- 
8ΔΏΒ, ὯῸ 56γν 6 ὑχγορδοίβ, πο βϑυοορῃϑδῃϊιεο ρὑγίθϑίβ, πὸ οῦ- 
δεαυίοι5 σΟυΓΌΘΙΒ, το σψόγα ἀδοιηθά ψόοσίν ἴο ἢδνα 
ἐμοῦ Ὡδηγηθ5 1πϑοσ ρα ὩΡΟΩ 656 ΤΘΙΏΟΓΙα15 οὗ τογδΐ 
ῥτὶ δ δηά νϊἱοίογγ; ἐμαὶ νγε βϑῃουἹᾶ ὄὀχρϑοῖ ἴο πᾶ [ἤθγθ 
[6 πδῖηδ οὗ δηΐϊοῖ, ἃ δῆσον ςαρίϊνο, ἃ οἱ ζθη οὗ δὴ 

ΔΆΠΣ1]δἰθά οἰζν, ἃ τηθσῦδοσ οὗ ἃ ἀδβρὶβϑά δηά οοησποσγοά 
ἡἠδίϊοῃ, ἃ 5ίγδηροσ νην οἡ [δα Ῥουηΐν οὗ ἴδ6 Κίην, δη 
δἰῖθη, ἃ βἷδνε, ῇοβθ νοσῪ οὐποδῦζου τγαβ [πο ρἱ ες οὗ ἢ15 

ΤΑδϑοΣ δηά ἢἰβ οἰδναίύίοη ἀορεηάθης οὐ δὶς ρύϑδοθὺ 
[,ἱ Εἷτη Ὀοίίανα το οδΏ. Α,5 ἴοσ στρ, σγοσὸ [86 ἄοοι- 

τηϑηΐβ τ] 1 0116 4 ἰοηΐοϊά, 1 τοι] ποΐ οχρϑοΐ ἴο δηά 1ἢ 
[Πθλ 8ΩΥ τοΐογοηοα ἴο [815 ἢυσηδ]ςα σα δ]θοοΐ οὗ ἐσηρογίουβ 
Κίηρϑ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺ ΠῚ 

ΘΑΝΊΕΙ, 1,1, ΑΝῸ ΤΗΕ ΑΒΟΜΕΝῚ ἙΈΟΜ 5ΙΠῈΝΟΕ. 

τ Ὧδ5 Ὀδοῃ ββονῃ ἴῃ [δ6 ἔσεϊ οὔδρίοσ [δύ [δ γϑοογάξ 
ῥτεβοσνϑά ἴἰο 0.5 ἔσγοστῃ ἰδ παίίοηβ οὗ δη αυϊῦν [πὲ πσοσγα 
ΤοοὨ ΘΙ ΡΟΣΘΠΘΟΙ5 ΙΓ (Π6 Ι5γϑϑῖῖοϑ ἀυτίηρ ἰἢς ψῇοΐα 
ρογιοά ἴῃ νηΐϊοῖ [μ6 ΟἹά Τοβϑίασηθης Ὀοοΐβ ττοσὰ τχὶ θη 
16 ἔονν, ρασίἱδὶ, Ὀἱαβοϑά, δηά Ϊδούηοξθ. γε ανθ ββονῃ, 
αἶθο, δαὶ πὸ Ἡρῦσγονν ἀοοσιτηθηΐβ ὑδογηβοῖνος ἄο οί 

Ῥγοβδθηῦ 05 ἢ ἃ {11} οΟΥ οοἠίτησοιβ δοοουηΐ οὗ ἰῃ6 
᾿ἰβίοσυ οὗ {πΠ6 Ιβγϑθι τ] 5ἢ ρθορῖθβ. ὙὍὴ6 βίθῃοθ, ἱπεγοίοσε, 
οὗ ἔποβα ἀοοισηθηῖβ ΣῈ τοραγά ἴο δῇ δνυϑηῦ ΟΓὁ Ῥθγξοῦ 
5. ὯΟ βυποίοης ονϊἄάδησα [δαὶ [86 ρογβοη ἀϊά ποῦ 1ἴνϑ, οσ 

παῖ ἃ ρίνεϑη ὄνεηΐ ἀϊἃ ηἡοΐ οοςσ. [Ιπ {Π6 ῥγεβθηῦ οἤδρ- 
ἴοσ [Πϊ5 οοῃοϊβίοη τ] Ὀ6 1 γαϊθα ὉΥ 8 οοηεὶἀογδίίοη 
οὗ ἴπα οδ͵]θοϊζοι στηδάθ ἴο [ῆ6 οχροάϊθοη οὗ Νϑομποδαά- 
Π6ΖΖΑΙ ἀραϊηβὶ οσγυβαίθηι ἢ ἰἢς ἰὨγά γϑαγ οὗ Το δ ἰίτη 
Οἡ [6 ρστουηά δαὶ ἰῇ τστϑοοσάβ οοῃίθιηροσασν σἱ ἢ 
Πδηϊοῖ ἄο Ὡοΐ τηθηὐου 1. 

ΟΒΙΈΟΤΙΟΝ ΘΤΑΤΕ. 

Οοηοοσγηϊηρ [δα 5ἰαϊοτηδηὶ οὗ Ὠδη. ἱ, 1, ὑμαὺ Πδηϊοὶ 
“νὰ Ὁσουρῆΐ το ἴῃς οουζί οὗ ΝΟ οΠδάποΖζΖΖεοσ ἰῃ [6 
τὰ γϑᾶσ οὗ 6 ῃοϊδίκίτη,᾿᾿ 6 εἰ - ϑοδσασοσ βαυγϑ: 

τ 15 οἰοασγίγ ἔαϊβθ, Ὀθοδῖιϑα δοοοσγάϊηρ ἴο δσζ. χχν, ἵ, χῖνὶ, 
2, ἴπε ἔουστ γοᾶσ οὗ ϑ οὐδ ϊκίτη 5 (86 Ετϑθὶ οὗ Νερυομδά- 

43 



44 Τῆς Βοοκ οὗ δηϊοϊ 

ΠΟ6ΖΖΆΓ; δηἃ δοοογάϊηρ ἰο ἴεοσ. χχν, 9, δῃά δ͵βο δοοοσγάϊηρ ἴο 
Χχχνὶ, 9, ἴμ6 Ομδί ἄθβδῃϑβ δά ποῖ γοῖ οοζῃβ ἴἰο Ϊ7ογιβαίθπὶ ἴῃ 
[86 Βέπ γϑᾶσγ οἵ 1 ποἱαϊίτη. Βοϑίθϑ ἴπ6 σαρο νυν ποῦ 
Ζοάοϊαδῃ, ἰϑίοσυ Κποῦνβ οὗ πο οἴδοῦ ἰδδη ἰδαῦ ππάος [6δο- 
δοδίῃ ἴῃ (δε οἱρῃἢ γᾶς οὗ Νοθυςμδάηποζζασ : Ὁ σοηΐοΐοβ 
δἰοηθ (6115 οὗ ἃ ΟΑρον οὗ ]οδοίαϊστη. ΤῊΪβ ἰαςὶ οἷδοδ 
[86 ΘΟΣΏΡΟΒΟΣ ὈΓΟΌΘΔΌΟΪΥ ιι56ἃ δῃά σοὺ 815 ἄδίξβ ἔσγοσῃ 2 Κίηρβ 
Χχὶν, 1. 

Ῥχοΐθεϑθοσ ῬΧΣΏΟΘ 5805: 

10 ἰΒ Κποόοῦσῃ ἔσοσῃ 76ζ. 25,1, δῃά 26, 9, 29, ἐμαῖ Νεῦυ- 
οδδάηδζζας ἀϊά ποῖ Ῥορίῃ 815 σεῖρῃ ἰῃ Βαργυΐίοι ἀ:}}} 186 
ἔουσί ἢ γϑᾶσ οὗ Το βοιακίστη πὰ 1 ἀδῆ, δηᾶ (ἢδι [6 Βαρυϊοη- 
1ΔΏ5 1ῃ 186 τἰη.ἢ τηοηίῆ οὗ ἴδ ΒΕ γεᾶσ οὗ Το μοϊαϊκίσι μδά 
ποῖ νοΐ οοπα ἴο Ϊ]ογυ βίοι, το τὰ ἰδΐίκοῃ ἴῃ [υἱγ, 586 

Β.΄σ. Τα ογίρίῃ οὗ 1ἴῃ6 Οσσοσ Ὧδ5 ὈδΟῺ ἰγδοθά ἴο ἃ ἔδ᾽βθ 
οοσ δἰ πδίϊοῃ οὗ 2 (ἢ. 26, 6 Κ., δΔηά 2 Κ. 24, 1.4 

Μ:-. Α. ΒΕ. Βονδῇ 8805: 

ΤΩ 5ἰδίϊοσηθηῦ ἰῇ ν. 1 ἰδῇ Νοδυοπδάμοζζασ ὈῬοϑιοροά 
7Τεγαβαίεσα ἴῃ ἐμ6 [ὐγά γοᾶγ οὗ μοί αἰκίτη βθετιβ ἴο 6 ἅπ6 ἴο 
ἃ οοσῃδιηδίζοῃ οὗ 2 Κ. 24,1, 2, νυ ἢ 2 ΟὨ. 26,6. [Ι͂ῃ Κίηρϑ, 
[86 “ὉὮγΘα γϑαγβ᾽᾿ γα ἠοῖ, οὗ οουγβα, [δε ἢγϑὶ [το 6 γϑδσβ οὗ 
76 οί αϊκί τ᾿ 5 τοὶ, ΠΟΣῚ 5 [6Γα ΔΏΥ στηθηίςοῃ οὗ ἃ βίδσσθ. Τῇ6 
1468 ἐμαὶ 16γυβδίθσα γγὰβ οαρίυγοά υηᾶοσ [6 οἱ δἰστη ΔΡΌΘΑΓΒ 
ἄγου ἴῃ ΟὨγσοηϊοΐοβ, Ὀσὲ τὸ ἄδία ἰ5 σίνθρη. Τῆα δυῖδοσ οὗ 

Τ᾿ δηΐοῖὶ ἔο ον {86 δοοουηΐ 1 (Ὠχσοηϊοῖοβ, δὖ [86 βασζὴδ ΟΣ 6 

ϑϑυ) την ὑδαΐ [86 “᾿ἸὮΣΘΘ γοαγβ᾽ ἴῃ Κιηρβ δία ἔσγοσῃ ἰδ6 
Ὀορίηηϊηρ οὗ Το ῃοἱαϊκί 5 τοῖρη, δηᾶ ἰδδὲ “186 Ῥαηάκ οὗ [86 
ΟΒαϊἄδθδης᾽᾿ ΜΟΙ ἃ Ταρ ΪΑΙ ἀγὼν οοσησηδηᾶδοᾶ Ὁ Νεῦυ- 
οὔδάῃοζζασ. ὃ 

: 2 Κίηρϑ, χχῖν, 12. Αοοοτγάϊηρ ἴο ες. 111, 28, ἴῃ 186 βϑονθη τ γα; 
οὗ Νεοδυςδαάμοζζασ. 

32 (ἤσοῃ. χχχνὶ, 6 ἔ. 4 (ομεμιεπίαγυ οα Παπίεϊ, Ὁ. 18 
8 Εἰπίεμπρ, δι} οά., ἢ. 486. 8 Τῆε Βοοΐ οἵ Ῥαπέεϊ, Ὁ. 57. 



7ε Ποία κιπιλ 5 ΤὭϊγα ὙΘΑΓ 45 

Ὦγ. Ὀτῖνοσ 58 Υ5: 

Τῆδαὶ Νοδυοβοάηοζζασ Ὀοϑίοροά 7οσγυβαίοση, δᾶ οδγγίοά 
ΔΎΨΑΥ βοὴ οὗ [86 βδογοά νϑβϑοΐβ 1 “186 ἐκέγα γοδσ οὗ 6 8ο]- 
δἰτη᾽" (ΠΏ πη. ἱ, σ .), ὑβουρᾷ ἰΐ οσαπηοῖ, 5ἰσοεϊν βροαϊσηρ, Ὀ6 
ἀϊδρσγονθά, 5 εἰρῆϊν ἱπιρσοραῦϊο; ποΐ ΟὨΪΥ ἰβ {π6 Ὅοοϊς οὗ 
ΚΊηρΒ εἱδη, Ὀπὺ Τοσου δῇ ἐμ δε [οἱοισίμρ γεαγ (ας. 25, ὅτο., 
866 ν. 1) βρϑαῖβ οὗ ἰδῇ Οδδϊίάδδηβ ἰῇ ἃ σζδηοῦ ΜὩΙΟΝ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἀἰϑυληο ν ἴο ᾿ταρῖν ἰδὲ ὑπο ὶγ ἀσιηβ δα ποῖ γεὺ θοῇ 
566} ἴῃ 1υὐδῆῃ.: 

ΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝ ἹΝΨΟΙΨΕΡ 

ΤΈΘ πιδίῃ δεϑυσαρίζοῃ 1 411] οὗ [656 ΟὈ]͵] δου. 15 ἰδαῦ 
[86 5ϊΐθησοα οὗ ἰῃ6 ὈοΟΚ οὗ Κίηρϑ δηά οἵδποσ βουσγοθβϑ τὰ 
Τορατὰ ἴἰο δῇ Ὄχροάϊιίοη οὗ Νορυοδάηθζζασ αραϊηβὶ 
7ογυϑαίθαι ἴῃ 7  ῃοἱδ τ) 5 ἐὶτα γὙ6 δ σοη ἄοσβ ἱσηρσοῦδὮὈ 6 
{π6 εἰδιοσηθηΐ οὗ [ϑδηΐθὶ ἰπαὺ βυοῦ δὴ ὄχρραϊιίοη ἀἱά 
ΟὐουΓ. 

ΑΝΘΎΨΨΕΕΞΒΞ ΤΟ ΤῊΗΕ ΑΘΘΟΜΡΤΊΙΟΝ 

Ἀπ αἰϊοωιρὺ 11] ον Ὀ6 τάδ ἴο βδδον (δαὶ (815 5116 06 
ἄοοϑβ ποὺ γθηᾶοσ δυο δὴ Ἄχρϑάϊοη ᾿ρσγοραῦῖθ. Ἠδν- 
ἴὴηρ ἰῃ [86 τοὶ οἢαρίοσ ἀϊβοιιϑϑοά [15 Κη οὗ ἀγρυσηθηΐ 
ΪἴῈ σοησσαῖ, 1 5841] οοηῆηρ τηγϑβοῖξ ἰῇ {15 ομαρίοσ ἴὸ ἃ 
οοηδίἀογαίίοη οὗ 86 δγρυσηθηΐ ἔσοπλ β:θῦςοα ἰῇ 80 ἴδ 
ΤΏΘΓΟΙ͂Υ 85 ἰ αβϑοῖβ [π6 ραγίϊουϊας βἰδίθγηθηΐβ οὗ Π 8ῃ. 
1.1. 

Ι. Επτοὶ οἱ δἵϊ, 1οῦ 5 σαῖδοσ 411 [86 ον άθηοθ ἰδδῖ 
ΟΠ ΘΙΡΟΓΑΤΥῪ ἀοουτηοηΐβ δῇοσά οοηοογηΐηρ [86 [116 
οὗ Ἰεμοίακί, Ῥορίηηΐησ σι ἰῃ6 Μοοῖ οἱ Κίηρς. 
ΑἹ! δῇ .ῃὲὶ ὈοοΟΙς 885 ἴο 584ὺ οὐ [815 βυδ)οοῖ νυ] Ὀ6 
[οιηά ἴῃ 2 Κίηῃρβ χχῆὶ, 26, 37, δὰ χχὶν, 1--7, ΜὨϊοἢ [ἢ 6 

Απλογίοδῃ ϑίδηδεγά ψογείου στο θοῦ 85 ζο]ονγ5: 

ΣΤΟΤ ". 498. 
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ΧΧΊΙΤΙ͂Ι, 26. Ποδοϊαῖκῖτη γγα5 ὑσγοηΐν δηᾶά ἔνα γδασβ οἷά 
θη δα ὈῬορδη ἴο σοῖρῃ; δηά δὲ σεϊρῃρά οἷονοῦ γὙϑδσβ ἰῃ 
]ογυβαίοσι: δηά δὶβ σηοΐμοσ᾽ 5 πδῖὴθ τγχὰβ Ζεῦ Δ 8 {π6 ἀδιρῃ- 
ἰοῦ οὗ Ρεάδαϊδῃ Ευσδῃ. (37) Δηῃηά 86 ἀϊά δαὶ το ἢ τὰ 
δΥἹ] 1 [86 5'ρΒΐ οὗ ]εβονδῇ, δοοογάϊηρ ἴο 411 (αὶ δὶ5 αΐξοτς 
διά ἄοῃδ. 

ΧΧΊΙΝ, τ. ἴῃ δἰ5 ἄδυνβ. Νοῦυςοπδάηρθζζασ, Κίηρ οὗ Βεαῦδυ- 
Ἰοῃ, οδὶθ ὩΡ, δῃά 7οποϊακίτη Ὀδοδτ6 Ὦ15 δοσνδηΐ [ὮΤΘΘ γΘ ΔΓΕ; 

{πθ δο ἰυστηρά δηά τοῦ6116 ἃ ἀραϊησῦ τη. (2) Απά 76δο- 
νδἢ βοηΐ δρδϊηβ τὰ Ὀδηάς οὗ 6 Οδδϊ ἄθδῃβ, δηᾶ Ὀδηάς οὗ 
{86 ϑγτγίδῃβ, δῃᾶ Ὀδηῃάβ οὗ ἰὴ6 Μοδθιζοβ, δά Ῥδηᾶβ οὗ [86 

οἰ] ἄγῃ οὗ Δτυστήου, δά βαεηΐ ἤθσῃ δραϊηϑσὺ ᾿δῇ ἴο ἀσϑίσου 
10, δοοογάϊηρ ἴο δε νοσγά οὗ οονδῆ, νοῦ Ὧ6 Ξβραΐα Ὦν ἢ15 

βοσνδηΐβ ἰἢ6 ὑσορβῃοίβ. (3) ϑυσεῖν δ ἰδ οοσησηδησδσζηθηΐ οὗ 
]οβονδῇ οἄσῖα ἐπὶ ροῦ 1 ἀΔῃ, ἴο τοσῆονα ἰδοαὶ οὐδ οὗ 815 
βίρῃϊ, ἔοῦ (δ6 51η5 οὗ Μϑδῃδβϑθῇ, δοοοσαάϊηρ ἴο 411 ἰδαΐῖ Ὧο ἀϊά, 

(4) δῃά δἴΞο ἔοσς ὑπ6 ἱηποσοθηΐ ὈΪοοά δαὶ ἢδ6 5ῃ64:; ἴοσ Ὧ6 
Β11οἅ Τεγυβδίοσῃι τὲς ἰηηοοοηΐ ὈΪοοά: δηά οῃμονδῆ ποιά 
τοῦ ρασάοῃη. (5) Νοῦν ἰδ6 σοϑὺ οὗ [6 δοίβ οὗ ]ομοϊδϊζίσωη, δηά 
411 (ῃδἰ Ὧδ ἀϊά, τα ἴον οί τυσι δ ἴῃ ἴδ ῬΟΟΙ οὗ [6 οἴσου- 

1.165 οὗ [86 Κίηρϑ οὗ ̓ ιἀδῃ! ἢ (6) ὅο 76 ῃοϊαϊκίτη δορί ἢ δ15 
ἔαίδογθο; δῃά 1 ϑῃοίδοξτη ἢ15 500 γεϊρηρά ἴῃ Ηἰβ ϑοδά. (7) Αηά 
186 Κίηρ οὗ Εργρῦ οασὴδ ποῖ ἀρϑίἢ ΔΩΥ͂ σῦοσα οὐἱ οὗ δ᾽5 ἰδηά; 
ἴοσ [86 ἱῖηνρ οὗ Βαδρυΐίοῃ ἢδά ὑδίκθη, ἔσοτμι ἰδ6 Ὁσοοῖς οὗ Εσυρὶ 
ἴο ἐπε τίνος ΕΌρΉταίαϑ, 411 ἰμδὺ ρεσίαϊπδά ἴο ἐμ6 ηρ οὗ Ερυρί- 

τ ν1}1 θὰ ποϊορᾶ παῖ Το δμοίακίτη τοϊσηθά οἰθνθ γθ ΓΒ. 
ΘΙΠΟΘ, δοοοσαϊηρ ἴο 76σ. χχν, ἵἱ, ἰδ βγϑεῦ γϑᾶσγ οὗ 

ΝΕΡΙΟ δά θ6ΖΖασ οοσσεβροη θα ἴο [86 ἔουσίῃ γξᾶσ οἵ 
76 ῃοϊαίκιση, [ὮΘΥ τηυβὶ ἤάνα γεοϊρηθά οἰρῃς γὙθδῦβ οου- 

ἰρπροσγδηθουβῖν. Ὑοἱ 411 ὑπαὶ ἴῃς Ῥοοῖκ οὗ Κίηρβ ἢδ5 ἴο 
ΒΑΥ͂ ἴῃ σεραγά ἴο {π6 τοϊδιίίοσιβ Ὀθίννεθῃ Βαργίοη, Ερυρί, 
δῃᾶ ΤἸεγυβαίθι ἀπσίηρ [8.656 ΟΡ ὙΘ6ΑΓΞ 15: 

Εἰτϑῖ, ἰδῇ ἴῃ Το ῃοίδἰκίτ 5 ἄαγϑ ΝοθαοΒδάηοζζασ [6 

Ἰὴν οἱ Βδῦυϊοη οδπὴθ ὩΡ ἀραϊηδί [οσβαίθ, δηά δαὶ 
Το ῃοϊακίπι βοσνϑά ἢϊηι [ὮΣοα Ὑθδσβ. 



76 Ποίαἰκπλ 5 Τηϊγὰ εδγ 47 

Θοοοπάϊν, δαὶ [ἤδη Το δοίεἰκίτι τοῦθ 116 «ἃ ἀραῖη ἀραίϊησί 

Τοϊγάϊν, ἐμαὶ [86 Κίηρ οὗ Εργρὶ ἀϊά ηοῦ οοπλα ἀρϑίη 
ουΐ οὗ 5 Ϊδηά, Ῥαοδυβα [86 Κίηρ οὗ ΒΑΉγΙου μδά ἰδίκεη 
811 ἰῃαλὶ Ὀεϊοηροά ἰο τη ἔστοσὴ [86 Ὁσοοῖ (υα4γ) οὗ Εργρὶ 
ἴο ἴῃς σγῖνοσ ΕἸ πρἢγαῖοθϑ. 

ΠῚ 111 Ὀ6 ποῖοά, ξυγίδογ, ἰδαῦ [16 Ῥοοῖς οὗ Κίηρβ οθϑ 

ἡοῦ 580 ἰῃ δῦ γϑὰσ Νοριομδάηθζζασ οαα ρ. ΤῈ 
ΟὨΪΥ ποίαθϑ5 οὗ ὑ1τὴ6 αγὸ, ἰῃδί ἢ6 οδσζὴδ Ὁ ἰῃ 76 Ὠο δ κτλ 5 
ἄλγε, δηά ἰῃδὶ 7θδοίαϊειπη βοσνοᾶ ᾿ὶπὶ ἰἤγοθ Ὑθδγβ. 

ὕ ηϊθϑϑ 1 οδὴ Ὀ6 βδονῃ [δαὶ [6 Ρῆγαβο “"Κίηρ οὗ Βαρυ- 
'οη" οδηηοῖ 6 υξοα ὑχοϊθρυϊοδιν, οσ (δὶ Νονυοδδά- 
ὭΘΖΖΑΙ οδηποί αν ὈΘ6η οΔ116ἃ Κίηρ Ὀοΐοτα ἢΪ5 ἔδίύμογ᾽ 5 
ἀρφδίῃ," ἢ ἴὭΔΥ αν οοσὴθ ἀυγίηρ 16 ο δ π)5 σείρη 
δὖὺ ΔΎ ὑπ ποῦ θαυ οσ (ἤδη (π6 ἰαἰογ᾽ 5 ἰϊγά γραγ. 
1 7θῃο δ κτλ 5 το θ]ΠἸοπ γγα5 1 Ὧ15 οὐγῃ οἰανθηςῃ γϑδῦ, 
1}15 νου ἰἴδανα ὑἱη6 ἔοσ {86 ἰῆγοα γϑδῖβ οὗ βοσνίοθ 
ἱγητηραϊδίοϊν Ὀοίοσα Ὧ6 γοῦο]6ά, ἰῃδὺ 15, ἔγσγοσαι ἰῆ6 αἱρῇ 

ἴο [δε οἰθνθηϊδ γϑᾶσ οὗ 7 οὐδ κί γ᾽ 5 γοίρῃ. 
1 ν᾽] 6 ποῖοά, α΄5ο, ἐπαὶ ΝΟ ο,δάπηθΖΖζασ Δ ἢδνο 

ΟΟΙΏΘ ὉΡ δραϊηϑί 1 ιἀδῃ δηά ]οσυβδίοσῃ, ἀσίηρ ἴῃς Ρο- 
τὶοά Ῥούνοῃ [86 [411] οὗ Νίπονθῶ δηά (δ6 ἀδδαιῃ οὗ 76 δοἱ- 
δἰκίτη, ἃ ΠΌΣΟ Σσ οὗ {ἡ 165 ΘΝΟΤῪ ὙΘΑΓ, ἴοσ δυρῃϊ γα ΚΟΥ 
ἴο [86 οοπΐτασυ. Ετσθαποηΐ οχρϑ 5 8ΟΙῸΘ5 [6 
ἘΠΡΏγαῖθθ όσα ουβίοσηδσυν οὐ ἰδ6 ραζγί οὗ ἰδ ἰσηρβ 
οὗ [6 Αβϑυσίδηβ, γῇ. ἰτητηδαϊδίοῖν ρῥσγεοοάρά ἰδ6 Βδ- 
Ὁν]οηΐδηβ ἴ (6 ρσονοσζησηθηΐ οὗ ϑυσγία δηά Ῥαϊθϑίϊηθ. 
Τδι5, ΘΠδΙδήσθοσ 111 βαγ5 ἰδδὺ ἢ6 ογοββαά [δ6 Επ- 

ΡὮταῖος ὑποηϊγ-ῖνο ὑ1π|65 ἱπ ἰπ6 ἤγϑοὶ ὑπνρηΐν-νο 
ὙΘΟΔΙΒ Οὗ Ὧΐ5 τοῖρῃ." [15 ὑποσ ΔΩΥ σϑβϑοῦ ἔοσ 5Ρ06:- 
ἰὴ ἰδδὺ νῆδὶ πδά Ὀδθη ἄοῃθ ὮὉγ ἰἢ15 Κίηρ οὗ ᾿Αβδγτία 

: ἘῸΣ ἃ ἀἰβουββίοῃ οὗ ἔβα αυοβεϊοῃϑ, 866 Οδαρῖοσς Υ. 

. Οδεϊέτὰ Ἱπεοτέριδονι ὁ Νεένιγιιά 47, 33, 31, 45, 57, 85, 87, 89, ΟἹ, 96, 
97, 99, ΙΟΟ, 102, :Ο04 
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ΤΏΘΔΥ ποὺ αν Ὀδθῇ ἄοῃο, 6'ςο, Ὁγ [86 Κίηνρ οὗ Βαρυ]οη» 
Ὑμδὶ νγὰβ Ῥροβϑὶἷθ ἔοσ οὔθ νγχὰϑ Ὀοβϑβιῦΐθ, δῖςο, ἔοσ [ἢ8 
οἴδοσ. ϑθδιπηθΏΘΘοΥ βρϑαῖκβ οὗ ογοξϑίηρ [86 Αἴωβδηιϊβ 
τηουηὐδῖ 5 σον ὑὐγηθβ δηά οὗ οοσηΐηρ δραϊηϑὺ [86 οἱ[165 
οὗ Και οὗ Κδηβ ((111ς14) ἔουσ το." ὙΩΥ αν ΝοΡι- 
ομδάῃοζζασ ἢοῦ ἤανθ Ἵζοββοά ἱδηοη δηά αν οοπΊα 
δραϊηϑὶ [δῇ ἴὴ 116 ΔΘ ΏΠ ΟΣ, δη ἃ ΔῺΥ ὨυΤΌΟΓ οὗ πιθ5 
ἐῃαὺ βοοσηθά Ῥαϑξῖ ἴο δῖπι, ἴοσ {Π6 δοοου }5ῃτηθηΐ οὗ ἢ15 
αἰτηβοξοοπασμποθυ {τ} ποὺ ΡῈ βαὐποίθηῦ ἴο 58 ν ἴῃ ΔΏΞΥΨΟΣ 
το ἰμὲ5, (δὶ [656 οδρδὶρβ οοιἹὰ ἠοῖ ἔδνα [δίκη ηΐἷδοα, 
1παϑτη ἢ 85 ΠΟ τηϑηϊίου οὗ [θη 15 σηδβ ου {πὸ σηοηῖ- 
τηρηΐβ οὗ ΝορυςοδδάμοζΖΖζασ; Ὀθοδῦβο γγα αν 20 ἱηϑογσρ- 

ὉΟΩ5 οὗ Ὠἰ5 μα τϑοοσγά ᾿ἣἰβ οδιηραίρῃβ. γε κηονν ἔσοσῃ 
ἢὶ5 Ὀυϊ] την ἐηβοσ τ. οη5 δηά ἔσοσῃ [ἢ6 ἔγαρτηθηΐβ οὗ Ὦ15 
ΟΠ6 ἰβίοσγὶ δὶ ̓ Ἰηϑοσιρίίοη παὺ ῃ6 ἰαπης ἴο [86 νγϑϑὺ οἵ 
186 ΕἸΡΏγαΐοϑ σογα βυ]θοῦ ἰο Βίτ, δηῃά δαὶ 6 ἱηναάοά 

Ἐργρὶ οὔποθ, δὲ ἰθραϑσί. Ὑῦ8 δσζὸ ἰοϊᾷ 1η 86 νυ τηρϑ οὗ 
Βαοζοβίβ, Μοραβίποηθο, δηά Αργάρθηις ἰῃδὺ Βα συϊοά 
ον Εργυρὶ, ϑυσγία, Ῥῃρηϊςία, Ασγαρῖα, δῃά 71ιάθα, δηά 

οἴμοσς Μεάϊιογσσδαηθδῃ ἰδαπᾶς. γε ἀγὰ ἰοϊά 1 {π6 δοῦρ- 
ἴυτο5 οὐἱδῖάθ οὗ δηΐοῖ ὑμαῦ ἢ6 νψὰβ ἰῇ ροββϑβϑβίοη οὗ 
ϑυτία δηᾶ οοηαποτοά 7ιἀθ8 Δηἃ νγᾶβ ἴο 6 ρίνοη ΤΎσο 
δηᾶ δίάοῃ δηᾶ Εργρί. ΗΟ ΤὭΏΔΩΥ γοϑδῖβ δηἃ ον 
ΤΏΘΔΩΥ Ἔχρϑάϊθουβ ἱΐ ἰοοῖς ἴο τηδῖζα ὑῆθβ6 οοησποβίβ, τα 
816 ποὺ ἰηξοσιηοά; Ὀαΐ 411 δῦ ποσὶ 0165 οοσ Ὁ η6 ἴῃ ροϊηὺ- 
1ὴῺρ ἴο [6 Ὀορίπηΐηρ οὗ Ὧ5 σοῖρῃ δῃά ἰὴ γϑδαζβ ἰτ)- 
τηϑαϊαιοῖν ρῥσγθοθάϊηρ 0815, 85 ἃ ὑΐγηδ οὗ ρτϑαῖ δηά δἰτηοβῖ 
οοὐὐϊπυοιβ δοῦν ἴθ ΑΚ δηΐογργιβεβ. (ὐοηβο- 
αυρηῖίν 1 15 ηοῦ ἃ βυποίοης ὑσζοοῖ οὗ 15 μβανίηρ τηδαᾶβ 
Ὧ0 Ἔχροϑάϊίοηβ δραϊησδὶ ΤἀΔ ἢ Ὀοέίοσγα [6 ἔοιγίῃ γϑασ οὗ 
7Τοδοϊδκίη) ἴο 5δ8ὰῪ (δὶ ἴπ6 ϑογιρίασοϑ ουὔδιάθ οὗ Ὁ δη1οΪ 
ἄο ηοΐ τηϑηΐϊίου βοἢ δὴ ὄχρϑαάϊοη. ΤῊΪ5 111 ΔΡΡΘΏΓ 
ἔσοτα ὑπ ζο]Ἱοννίηρ βϑοίζοῃϑ: 

1 74., 132, 135. 
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11. Ἐὸσ 8411 [πδὶ ]εγθουμδῆ, [π6 Ὁσγορῆθί, 885 ἴο βδῦΥ͂ 
δου {86 τοῖρῃ οὗ 716 ῃοιδ κῃ) 15 45 ζο ονγθ. [Ι͂ἢ οἷ. 
Χχν, 1-2, Ὧ6 5605 ἰδδὺ ἰὯ6 νοσζά οὗ ἰδ6 Ι,ογά οδπια 
ἴο Ὠἰτ: 

Ιῃ ἰδ ἔουσίξ γοϑαῦ οὗ 7 μοϊαϊοστη ἰδ 5οῃ οὗ οβὶ δῇ ἰεηρ οὗ 
7υάδῃ, ἰπδὶ νγᾶβ (86 ἔσει γϑᾶσ οὗ ΝεῦυοδδάῃθΖζασ, ἰεϊηρ οὗ 

Βαρυίοῃ. Τῆδ νϑιοῦ 7Θγουλδῆ {π6 ὑγορδοῖ βραῖκα πηἴΐο 41] 
[π6 ρῬϑορΐο οὗ 1υἀδἢ, δηά ἴο 411 ὑπὸ ἱηδαδιδηίβ οὗ Τογβδίθσω, 
βαγίηρ, Ετόσὰ {86 ὑμ᾽τίοοηςἢ γοαῦ οὗ οβίδῃ [86 βοὴ οὗ Ασπηοῃ 
Ἰάηρ οὗ ]υἀδῆ, ὄνθα πηΐο [ἢ15 ἄδγ, ὑμπαῦ 15. [ῃ6 ἴῆγσχοα δηά 
ὑπο οι ἢ γοασ, ὑπ πνοσζά οὗ ἴδε Ἰογά ἤδίδ οοπα απΐο 1η6, 

δηά 1 Ὦανα βροΐκοι υηΐο γοῦ, σβὶηρ ΘΑΣΙΥ δηά βρϑαϊκίηρ; θα 
γα αν ποῖ μοαγίκοηθά, 

ΙΏ ΧΧχΥ, 8, 9, 6 8445: 

Τμοσζοεΐοσα ὑμ0.5 βαι ἢ (86 Ἰ,ογά οὗ Ὠοβίβ; Βϑοδίξα γα ἢανδ 
ποῦ Ὠεασζά τὴν ψογάβ, Βεθῃοϊά, 1 111 βοηᾶ δηά ἰδῖζα 411 [68 

ἔδτηῖ1165 οὗ [86 ποσίῃ, βδιίῃ (δα 1,οτά, δηᾶ ΝΟ δά 2ΖΆΓ 
{86 Ιάὴρ οὗ Βαῦγυϊοῃ, τῶν βογναηΐ, δι ψ11} Ὁσίηρ ἰῃοτὶ 
ραϊηϑ (Πἰς ἰαηά, δηά δραϊηϑδῦ [86 ἱπδαδιδηΐϊβ ἱμογεοῖ, δηὰ 

δραϊηδὶ 411 [π656 πδίϊοῃβ στουηᾶ δου, δηᾶ ψ1}} αἰϊοῦΐν 

ἀοοίσου θη, δηᾶ τῦδκαο ἰδοῦ 8ὴ δϑςοηϊθητηθηΐ, δηᾶ δὴ 
Ὠβϑίηρ, δῃά ρεγροΐυδὶ ἀδϑοϊαίοβ. 

ΙΏ ΧΧΥΪ, 1, δΔηά ΧΧΥΣ, ΣΙ, 1 ἰ9 βαιά ἰῃδὶ ἐπα ψοσγά οἵ 

186 Ιοσά οδπα αηἴο Τογοσϊδῇ ἴῃ πα δερίμημίηρ οὐ 126 
γεῖρῃε οὗ Ἰοδοϊδίκίση, ὑσοῦδῦϊν τηθδηΐηρ δ15 ἔσγβῦ Οσ 
ΘΟΟΘΘΒΙΟΠ 5 γὙ68 τ. [πη [Π6 ἔοσζησσ, [86 ῥὑγορῃοὺ βαγϑ5 [παῖ 
1Ὲ Το. ψ11 ποῦ Ὠοασκθη αηΐο Πεδονδῇ, Ηδ Μ1]] τδκα 

ἴδε ἰφσρῖία {κ ΘΏΣοΣ δηά [6 οἱἷνγ ἃ οὐυγβα ἴο 811] (86 
πδίϊοῃϑβ οὗ ὑπ6 φασίῃ; ἱη [6 ἰατοσ, ἢ6 55 ἰδ 811 ῃδοηϑβ 
5811] βοσνθὸ Νορυομδάμθζζασ. [1|π χχχν, ἵ, δ6 [6115 οὗ 

ἃ ῬὈΙΟΡΏΘΟΥ υαπΐο [86 Ὥομδα οὗ [δ6 Ἐδοδαριΐαβ, ῇο 
ολτθ ἴο ἴηι ἴῃ ἴΠ6 ἄδγε οὗ Το μοϊαϊκίτηι, δηᾶ ὀχρίδιηθά 

ᾶ 
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18εὶγ Ῥγδβθῆοβ ἴῃ ]εγυβαίοτηῃ ὉΥ βαγίη (ν. 11): 
οδ6 ἰο ρβᾳϑ8, σβοεῃ Νερυςβαάηοζζασ Κίηρ οὗ ἬΝ 
ἸοΏ οϑσὰθ ὉἘΡ ἰηἴο {86 ἰδηά, [Πδὶ γγὰ βαϊά, (ὐόσῃθ, δηά ἰδΐ υ18 
ξο ἴο 7ογυβαίθτι ἔοσ ἔϑασ οὗ [26 δύσὴν οὗ [86 Οβαίἄθδῃβ, 
δηά ἴοσ ἔϑαγ οὗ [6 δγίὴγν οὗ [6 ϑυγίδῃβ; 580 γγὰ ἀἄννεϊῖ δἱ 
7ογιυβαίδ."" 

Ιῃ οὔδρίοσξ χχχνὶ, χὶν, δηά χὶνὶ, γ6 βανθ ὑσορῆθοίθϑ 
ἔτοσῃ ἴδο ἔουτίἢ γϑᾶσ οὗ Τϑδοϊδίζτη δηά 1 χχχνΐ, 9, ἔγοχι 
Ὧ15 Βέ[ἢ γϑασ. [1ἢ χχχνὶ, 1--8, Β6 5βρθδῖκβ οὗ ἃ σοῖἱ ποῖ 

Ὧδ ραν ἴο Βαγυςἢ ἰο Ὅ6 τγοδά ὍὉΥ Εἷπὶ ἴῃ ἰῆ6 Πουδα οὗ 
[86 Τοτά. ἴῃ ΧΧΧΥῚ, 9, ἢ6 5βαγβ ὑπαὶ Βαγυοῦ γϑδά [86 τοἱ], 
ΘΡΌΒΓΘΏΥ ἃ βϑοοηά {τη6, ἴῃ [Π6 πἰητῇ τηοητῇ οὗ [6 ΒΓΓΉ 
γϑαγ; δηά ἴῃ ἰδ 2οιἢ δηά δοίἢ νϑζβθβ, γα ἴθασῃ ἰδδί 
Τόσα σοσα τγιτῦθη ἴῃ {86 ΤΟΙ] [ῆ6 νοσάβ: “Το Κίηρ οὗ 
ΒδΌυΪοη 5841] οογίϑδι εν οοσθ δηὰ ἀδβίσου [ῃ]ϊς5 ἰδηᾶ... 
δηα Τομοίακίτη 50.411 βανθ ποθ ἴο ει Ὡροῦ ἴῃ [σομθ 
οὗ Ἰδαν!ά; δηά δ15 ἀδαά ῬΟΑ͂Υ 51.411 Ὧ6 οαβδῦ οαἱ ἴῃ [6 
ἄδγν ἰο [86 ποδί, δηά ἴῃ ἰδο πῖρῆϊ ἴο ἐπα ἔσοβί. " Αἕζοσγ 
[868 ΓΟΙ͂] δά δου Ὀυγηρά ὉΥ 7εῃοίαϊσίτη, ννα αγὸ ἰοἱά τῃδι 
δηοίδθοσ σοὶ] γνγαϑ ει τἴδη οοηϊδιηΐησ [Ὧ6 5416 τνγογάϑ, δηάᾶ 
αἶδο “(ποτὰ σοσο δα Ὀεβϑίδϑ πηΐο ὑπο ΤΏΔΩΥ Ιἐϊκ6 
ψνογάς᾽" (ν. 22). Οπαρίες χῖν 15 ἃ Ῥγορῆθου ἰὸ δηά Ἴοῃ- 
ςογηΐηρ Βαγιοῦ πηϊοῦ ἰ5 βαιά ἴο βανθ Ὀθθῇ υχιδ 1 
[ῃς ἰουτίἢ γϑᾶσ οὗ 76 οίδίκίτη. 

ΙῈ χῖν!, 1, 2, 15 τοοοσάθα [ἢ ““νοσά οἵ {πε [σά νοῦ 

ΟΔΠ16 ἴο Ϊεσγθηγδῃ ἰδ ὑγορῃοῖ δραϊηςὺ ἰὯ6 Οδηθ]θ5; 
Αραϊηβ Ερυρί, αραϊηβί [6 ἀττὴγν οὗ ῬΏδγδοῃ- Νϑοῦο Κίηρ 
οὗ Ερσγρί, ψὨϊοῦ τγὰ5 ὉΥ ἰδ6 τῖνοσ ΕἘΌΡΏγαϊοβ πη Οδγοδο- 
τηϊΞἢ, νοῦ ΝΟ οδαάποζΖΖζασ Κίηρ οὗ Βαγοι βιηοίθ 1η 
186 ἔουγίἢ γοϑᾶγ οὗ 7ϑ Βοβ κτλ. ̓  [π [15 οδαρῖοσ 1 Ξβαὺ5 
δαὶ [86 Εργρθδηβ 51.411] βία δηά 411] ἰονναγά [6 
ποσί Ὁγ (᾿αἢ) [6 τῖνοσ Ἐπρῆγσαϊος (ν. 6); ἔοσ [π6 1[ογά 
(οά οὗ Ὠοκβῖβ Βαϊῃ ἃ βϑδοσιῆσα ὴ 6 ποσί οουηΐσγν ὉΥ 

(οἷ) [δε τἶνεσ Ἐπρῆτγαϊοϑ (ν. 10); δηᾷ δα Εργρὶ δηά 41] 
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ἮΘΣ ΠΕοΙροσβ 5881] Ὀ6 ἀεἰνογοά ἱπΐο [86 δεδηά οὗ Νεοῦυ- 
ομδάποζζαγ (ν. 26)." 

Ετοσὰ [8656 ρᾶβϑαροβ Ψὸ ἰθδσῃ: 
Ι. Τδδὶ δ6 Ὀοοϊ οὗ ]ογθιγίδῃ οοθς ηοῦ ὑγοϊθηά ἴο 

δῖνο 0 ἃ ἰβίοσζυ οὗ [δ6 δνϑηΐβ οὗ [6 τ)6 οὗ Το δ κίτη. 
ΤΕ ὑζγορἤθοὶθβ οὗ [88 2ίῇ δηά 27ιἢ ομδρίθσξ αγὸ ἔσοῃι 
[6 Ῥορίπηΐηρ οὗ δἰ5 τοῖρῃ; [ῆοβϑ οὗ [6 25ιῃ, 26ιἢ, 451}, 
δηά 46ιἰἢ ἀγα ἔσοτῃ 15 ουτίἢ γϑδασ, ἌἼχοθρὺ ἃ Ραγί οὗ ἴῃ8 
Δα, ψηϊοῖ 15 ἔσγοηὶ ἢἰ5 ἢ γοϑαγ;. δηᾶ [6 Ὀγορῆθου 
ςοποογηΐηρ [ῃ6 ἘΘΟΠΔΌΣ[αΚ 1ῃ [6 45 .ἢ οἤαρίοσ 15 βαϊά ἴο 
ὃς ἔτοσῃ “186 ἄδγϑβ οὗ Τεμοἱαϊωτ). ἡ Μογϑονοσ, γχα ἃγδ 

ΘΟΧΡΓΟΘΘΙΥ ἰοϊά ἰῃ ΧΧΧΥῚ, 32, (δα δον ψογάβς πὸ ἴο 
(Ποβα νοῦ ἢᾶνα ὈθοΩ ὑγοϑογνοά ἴο 0.5 οσα δἀδά πηΐο 
ἴδοι ὉΥ Βαγιοῆ. γε Ὦδνθο, ὑμπογοίοσγο, ἰη [Ὧ6 ὈΟΟΚ 85 1 
βίδηαεο, ΟἸΪΥ 5ϑἰθοϊίζομβ δά ἔταρταθηῖβ οὗ 18 τθοοσάβ οὗ 
7Τοσγοσϊδῆ. 

2. Τμαὶ οὄνοῇ οὗ [δα ἔδθν σϑοογάς οὗ ἐδ ̓ ν): 
οὗ Τεοδοὶαϊτη) ρῥγοβοσνοά 1 ἰδ6 ραβϑαᾶρα δῦονθ σῃηθῃ- 
ἰἰοηθά, Ὀπὺ ἃ 5118411 ὨΤΑΡΘΙ τοῖοσ αἱ σοοῖῦ Υ ἴο ἰηΐογ- 
Ὡδίϊομδὶ ονθοωΐβ. ΤὮΏυ5, οὔδρῦοσ χχχν οοηοογηβ ἰδ Εο- 

οδδοὶῖοβ δηά ομαρῖοσ χῖν, Βαγιοῦ [86 βοσῖρα οὗ γον δῇ; 
οδδαρῖοσ χχχνὶ σίνϑϑ δὴ δοοοιηΐ οὗ [6 τΟΪ] ἰῃδὺ νὰ 5 νυτιῖ- 
ἴθ ὉγΥ Βαγυςοῦ δῃηά Ὀυγηδᾶ Ὁγ ἰδ Κίηρ; οἤαρίοσβ χχν, 
ΧΧΥῚ, δΔηα ΧΧΥῚ;, τὸ ἀϊγθοϊθα αραϊηϑὶ ᾿δῇ, δηᾶ [86 ηδ- 
τἴοηβ τοσηᾶ δρουΐ, 8δηἋἃ Θβρϑοα!ν δραϊηβὶ Τογυβαίθυῃ δηὰ 

[86 τοσρῖθ, πδυΐηρ ΝΟ δά 6ΖΖΆΓ 45 Οοά᾽ 5 βδοσνδηΐϊ 

δηά ἱπείσισηθηΐ ἰῇ ἴὯ6 ρυηϊξητηρηῦ οὗ [δ6 ἡδίους δηά 
[86 ἀοοίσυςθου οὗ ]ογυβαίθαι δηᾶ ὑπ6 ἰδῆλρῖθ; ομδρίογ 
ΧΙνὶ δίοπθ 15 οοῃοθσγῃθά Ἵχοϊ ϑνοῖυ τὰ ἔοσαίρῃ δἤδῖτγϑ, 
υἱζΖ. ψὶ ἢ Ἐργρὺ δηᾶ Βδῦνϊοη. 

4. Τδδῖῦ ]ογογ δῆ στη }5 ΒΡΘΟΙΗΟΒΙ͂ν πο οχροάϊ- 
ἴοῃ οὗ Νορυοδαάηοδζζασ δραϊηϑ 7αάδῃ ς ΟΓΥ ]Ϊογυβδίθηι) 
ἴῃ [86 ἄδγϑβ οὗ ]οϊδκίη. 

: ὅ66, 680, ἱ, 3; χχίΐ, 18, 19. 

, 
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4. Βαῖ 6 ἱπρ 1165 ἴῃ ἃ προσ οὗ ρΐδοος [δαὶ βςο ἢ 
οχρϑάϊοηβ δά Ὀδοη τδάθ. ΕῸσ, 

(1) 7οδοίαϊκι) δὰ θοῇ σηδάβ Κίηρ ὉΥ Ῥῆδγδοι- 
Νεϑοῆῦο. βθῃ Νεδοῆο ννὰβ ἀδίβαϊθα δηᾶά ἢϊ5 βροῦνοσ 
ἀοβσίσογθά δ Οδγομοι) βῆ τη {86 ζουσίἢ γρὰσ οὗ Τθοϊδ- 
τι, Ϊεσυβαίθπὶ του ἱπονὶ δ Ὀΐν [841] αηᾶογ [Π6 ἀοτχηΐ- 
πδιΐϊοηι οὗ Νουα 62ΖΔΑΓ. 

(2) ]οσθηλίδῃ βαγβ ἰδαὶ ἰδ6 ἘδοδδΌΙΐοβ οαὴθ δηά 
βου ϑα ἰῃ 7ογυβαίθτι ἕοσ ἔθασ οὗ ἰῆ6 δῖτὴν οὗ ἴῃ Οἤδ]- 
ἄρδῃβ, θη Νορυςομδάμποζζαγ κὶηρ οὗ Βα οη ο8Π)6 Ἰηΐο 
186 ἰΔηά. 

(3) ]ογϑιι δῇ βαγ5 [δαὶ ΝΟΌΘΟΒδἤἥμηθΖζαγ βδοιἃ οογ- 
ἰδὶην οοπα δηά ἀδείσου [Ὧ6 ἰδηά δηά (δὶ ἰῆ6 ἀεδδά 
ὉῬοάν οἵ 6 οϊαΐζιτη βῃοιἃ Ὀ6 οαβῦ ουὖ, ἀρραζεηῖν ὃν ἴῃς 
ΟΒαδίάθβϑῃβ. 

5. Τδδ οηἷϊν ἀδίοβ ρίνθη δ “ἼΤΒδ ἄδγςε οὗ 76 ῃοϊα- 
ἰὐπι᾽ (Χχχν, 1), “186 Τουσίῃ γϑᾶσ οἵ ]ϑβοϊδκίτη ᾿᾿ (ΧΧΧΥῚ, 
1; ΧΧΥ, 1; χῖνὶ, 2), δηά “ἋὋἋ86 ΕΓ γοᾶσγ οὗ Ἰϑποϊδκίτη 
(χχχνὶ, 9); [88 ἔουγίἢ γϑᾶσ οὗ Τϑῃοίαίκι τ) 15 συ πο τοηΖοά 
νὴ 86 ἢγϑὶ γεοᾶσ οὗ Νορυςοπδάμοζζα (χχν, 1); δηά ἴΐ 
5 δἰαιϑά ὑμαὺ 7θγου)ϊδῃ Ὀγορῃαθϑιθα ἔὸσ 23 Ὑϑασβ ἔγζοχῃ 
186 121 γοᾶγ οὗ Τοβίδῇ ἴο ὑῃ6 4ἰῇ γϑᾶσγ οὗ 7 πολ κλπ. 

11. Τῇ ῬοοΚ οὗ ΟΒτγοηΐοΐθβ βαν5 ἢ σοραζά ἴο {π6 
τοὶρῃ οὗ 7 ῃοιδίση: 

ΤΟ Ἰηρ οὗ Ἐργρὺ ζιδάς ΕΠ αἰσότη ἢ15 Ὁσοίῃοσ Κίηρ ονοσ 
δῇ δηά Ϊογυβαίοση, δηά τὰὐγηθά ἢϊ5 ἤᾶῖηθ ἴο 76 ῃοίαἰκίσῃ. 
Απῃά Νέδοῦο ἰοοῖκ ]οοδῆδζΖ ἢὶβ Ὁσοΐδβοσ, δῃηὰ οατιτὶ θα ἢϊπὶ ἴο 
Ἐσυρί. 76δοίαϊεῖτλ γα ὑσοηΐν δηᾶ ἔνα γεᾶγβ οἷά τῇθῃ ἣθ 
Ῥαρϑῃ ἴο γοίρῃ, δά δ6 γσεϊρηθά οἴδνθη γϑδῦβ ἰῃ Γογυβαίθι; δηά 
δα ἀϊ:ά ἐπα νὨΙΟἢ τγᾶ5 ον] 1ἢ {86 5'ρδ οὗ {86 Ι,οτά 815 Οοά. 
Αραϊηβὶ εἶπ οδὴθβ ὉΡ ΝΕ ομδάποζζασ Κίηρ οἱ Βδργίοηῃ, 
8η4ἃ Ῥουηά Βίτηῃ ἴῃ ξοϊίοσβ, ἴο σᾶσγν Ηἷπὶ ἰο Βαυίοα. Νεῦυ- 
οἤδάοΖΖασ 450 οδσγιϑά οἱ ἐῆε νεβϑοῖβ οὗ ἰπ6 ἢοιβα οἵ [86 
Ἰωοσὰ ἴο Βαδνίοῃ, δηᾶ ρυῦ ἴπθπὶ 1 815 ἰοτρία δὶ Βδργυΐοῃ, 
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Νον [86 τοϑῦ οὗ [86 δοῖβ οὗ Το μοϊακίτι, δῃὰ 15 δροσηϊηδίϊοσιϑ 
τοῦ ἢς ἀϊά, δηά [δῇ νηοῦ νγᾶ5 ουηά ἴῃ Ὦττη, ὈΘΠοΙά, [ἢ ον 

816 τυειῖθη ἴπ πα ῬΟΟΚ οὗ [86 Κίηρβ οὗ [5γδοὶ δηά ]ιἀδῇ. 
(2 Οἤσγο:. χχχνὶ, 4:-.) 

1 ν}]1 Ὅ6 ποϊοά (πα ἤδγθ 10 15 Ἔβχργοβϑῖν βἰδίθά: 
Ι. Τμαὶ ΝοΡυοδδάηοζΖζασ ἃ οοπλα ὉΡ ἴο Τογυβδίθτη- 

ἴῃ ἰῆς ἄδγεβ οὗ ]ϑδοίαϊκηλ. 
ο 2. Τῆδ Βα Ῥουπηά 7οδοϊαϊίτη ἢ ομδίηβ ἴο ΟΑΥΤΎῪ Ὠἱπὶ 
ἴο Βαργυΐοῃ. 

4. Τδὶ ΝορθυοδδάηρζΖζαγ δὖ ἢ ϊ5 [ἰτθ οδγγι αὶ βοπΊθ 
οὗ [ὴ)6 ναβ5οῖβ οὗ [ῆὴ8 Βοι56 οὗ ]ομονδῇ ἴο Βαῦυΐοῃ δηά 
Ραὶ ἴἤδαι ἴῃ ἰδ ἰδαιρία δὖ ΒαΌγυϊοῃ. 

ΙΝ. Ναεῖδος ἘζΖεοκίοῖ, ΠΟΣ δὴν οἷδος Οἱά Τοβίδιηθηϊ 

ὍοΟΚ οχοθρὺ ]ογο δα, Κίηρβ, Ο(μσοηίοΐθς, δα Ὁ δη16], 

ταθη !] 05 [6 οἰκί. 
Ν. Οευαϊθιάσδ [86 δοσίρίυγαβ, [Ὧ6 ἰεβσηοην οὗ [δ τηοτ- 

υτηθηῖβ Ὀθαγίηρ ὩΡΟΏ (ἢ15 {Ππ16 15 45 ΤΟ] να: 
Ι. Τποιηοηιπτηθηῖβ οὗ Εργρὺ νοῦ τηθηϊοη ΝΝ οδο᾽ 5 

ορογαύίοῃβ ἴῃ ϑυσγία οοῃϑίδὺ σθσεὶν οὗ [86 ἔγαρτηθηΐβ οὗ ἃ 
βίϑϊα Ὀθασίὴρ Ὧ15 ΠΆΙΤῚΘ 1η ὨΙΟγοσ γρῦῖο. ΤὨ15 βίεϊθ νὰ 
[ουηά εὐ 5΄᾽άοῃ.ἶ 

2. Το τϑοοσγάς οὗ Νοῦυοδδάῃοζζασ οοηὐηΐη ποίη ϊηρ 
Ὀοασίηρ αἰτοοῦΥ Ὡροῦ [86 5 Ὀ]7)6οὺ οὗ δ15 ταῦ κα οχρϑάι- 
[ο5, οχοορύ [δα ἔγαρτηθηΐ ἔουηά ἴη Ερυρὺ τοίογγηρ ἴο 
δ Εσγρίϊδῃ οδραῖρῃ ἴΏ δ15 270} γεαγ. Τἢδ οοηίγεδοί 
ἰδ ϊοῖβ ἀτὸ δοϑοϊ ἴον ϑι]θηΐῦ ροῖ ὑὯ6 ροΙ 1041] δοίοι 5 
οὗ δὶβ ταῖρῃ. 45 ἴο 6 Ὀυϊ]άϊηρ ᾿πϑοσί ρους γα πρἢς 
ἑηΐογῦ τἢδί δὖ [6 ὕσηθ ψῇθη [ῆ656 Ὀυ]άϊηρε ττογὸ ογθοϊθά, 

Βχοδβίθαβ πη ίσίογυ οὗ ἘξΥ}έ, Ὁ. 405, ἀηά ῬΩ͂ΒΑ χνὶ, 91. 
3 Ζοξυρξιηά-1 ληράου, δὲε Νεο- Βαδ γγἱομίξολεη ᾿δηνη ρει οί δη, Ὁ. 

207. Ἐπ ρ᾿ΙΘὮ ογὶρίηδῖ ἢ. 182. 
8 ΤῊΣ ἱπέοσοηοο 8 ἴο θ6 τηϑδάσ ἔγογῃ ᾿ϊ5 πιοηξίου οὗ ἔδο οδδσ Ὀθϑτβ Στ ἢ 

πο Πα σοῦ Βοσείρρα (δηράοῃ, Ι, (οἱ. Σὲ, 2) βυοδ 85 ἘζΖίάβ (ΧΙ, 
ΟΟΪ. ἱ, 21, δηά δβϑρϑβοΐβιν ΥΙΙ, (ΟἹ. ἱ, 25), δῃᾶ οἵδοσς οὗ δἰ νοσῖβ (Ὧ. Υ, 
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Ὧδθ ποῖά ἀοσηίηίοι ονοσ ϑυσίβ, ἱποϊπϊηρ 85 [8 δβ8 Μί. 
Τ ΌδηοΣ δἱ ἰθαϑῦ. ᾿ 

ΝΙ. [μαϑιϊγ, 1 5181] αιποῖα ννϑδὺ 086 ὑτοΐδῃρ ἰϑίοσι- 
8.5 5ΔΥ δῦοιϊ (656 {π|65. 

Ι. 7Ποβερῆμβ, ἱπ δἷβ Απήςφμίηες, ΧΙ, νὶ, 1-., 54 γ5: 

πη 186 ἔουτίξ γδϑασζ οὗ 86 τοῖρῃ οὗ 1 εῃοίαϊκίτυ, ομθ τος α 
ὩΔΙῺΘ ψγ͵ὰ5 ΝΟ ΌΟδηθΖΖασ τοοῖς [6 σονοσζησηθηΐ ΟΥ̓ΟΣ [δ6 

Βδρυ]οηίδῃβ, το δ᾽ 86 βϑῖὴθ {ὐσὴθ τοηΐῖ Ρ τ] Ἦ 4 ρσσγοδῖ 
ΔΙΤΩΥ ἴο {86 οἷν Οδγοβοπιϑῃ, πο τπγὰβ αἱ ἘΘΡὨγσαίοϑ, 
ὍΡΟΙ ἃ τεϑοϊαϊίοη δ δά ἴδίκοη ἴο Βρῆϊ νι Νοῦο, Κίηρ οὗ 
Ἐργρῖ, υηᾶσσ οσὰ 411 ϑυσία ἔμθη γᾶὰ5. Απά σψβθη Νϑοῖο 
πη δογοίοοά [86 1ηἰοηϊίοη οὗ {86 ἰηρ οὗ Βαρυΐου, δηά δαὶ 
[Π15 Ἔχρϑάϊτοη γγ)1δ5 τϑθ δρϑίηβῦ Ὦϊτη, ἣα ἀϊά πο ἄθβριβθ Ὧ15 

αἰϊοτιρύ, Ὀυΐ τηδάθς Ὠαβίθ ψ] ἃ σγοαὶ Ὀδηά οὗ σηϑη ἴο 
Επρῆσχαϊος ἴο ἀΔοξοηά διτηβο61 ἀραϊησῦ ΝΕΡΌ ΟΠ δάποζΖζασ; δηά 
ψΒεη ἴδον διά Ἰοἰηεά Ὀας16, Β6 γγαβ Ὀδαΐθῃ, δῃά ἰοβί ΣΏΔΩΥ 

ἕδη ἐπουδαηάϑ ἴῃ ὑπ6 Ῥαι|16. 80 {π6 Κίῃρ οὗ Βαρνίοῃ ραεϑοά 
ΟΥ̓ Επρῃσγαΐος, δηά ἰοοῖ 411] ϑυσία, 85 ἴδ δἃ5 Ῥοϊιϑίυσ, 

δχοορύϊηρ ]ἄεα. Βαϊ ἤθη ΝΕ ομδάποζζασ δδά αἰσεδάν 
Τοϊσηθά ἔουγ γϑδσβ, ὙὩΣΟΣ ψγὰβ [86 οἱρβτβ οὗ 76 μοί αἰκῖτη 5 
δονογησηθηΐ ΟΥ̓ΟΣ [86 ΗΘΌΓΟΥΒ, [π6 ᾿ηρ οὗ Βα ͵οΣς σδάς δὴ 
Ἔδχρϑαϊξοη τ τ σαὶ ὺν ἔοσγοθς δραϊηβὺ [6 οτγβ, δῃά τοαυϊγοά 
ὑσιρυΐο οὗ ]Θδοιαίσσοα, δῃά ἰΒγοαϊοηθά, οἡ δἰβ σοΐιϑϑὶ, ἴο σα κο 
ΑΙ δραίηβὶ ἴση. Ηδ γὰβ ἔστρμίθηρά εὐ δὲ5. ἰῃγεαϊοῃίηρ, 
δῃᾶ Ὀουρδῦ 15 ρθδοθ ψ1Γ τόπον, δά ὈὉσουρδί ἰδ ἰτίρυϊα 
ἣ6 τγαβ ογάοσγεά ἴο Ὀγίὴρ ἴοὺσ [Ὦσθο γθῶσβ. 2. Βυΐ οὐ {6 
[εἰγτά γϑᾶγ, ὑροὴ βοαγίηρ πὶ ἔπε ἰσὴρ οὗ [86 Βαρυ]οηΐδηβ 
τηδᾶδ δὴ δβχρϑάϊσιίοη δραϊηϑ [86 Ερυρίίδηβ, 6 ἀϊ4 ποῦ ΡΔΥ 815 

(οἱ. ἱ, 22); δῖ5 τεξοσθηοα ἴο ἴδε ζδσῃρῖα τοοΐβα Χ, Οὐἱ. ἱϊΐ, 19), δῃ!ᾳ 815 σογαὶ 
Ῥαΐδοθ ἔοσ ψϑῖο ἢ 6 Ὀτουρδῦ “σγοαὶ οοάδεβ ἔγοσῃ 1ουδηοη " (ΙΧ, Οὐϊ. 111, 
26); ἴδ στεδὺ οϑάδδσ θδῆβ οὗ Εσωδῃιϊ (ΧΙΙΙ, ΟΟϊ. ἱ, 41, 42) οὗ Εἴκυδ διὰ 

οἴδεος ἱδιρῖεβ δηὰ βῃσίηθ ([6. ΧΥ͂, ΟΟἹ. Σὲ, 27, 41, 51, ΟΟϊ. νὶ, 2, 4, δά 
ΟΟΙΪ. νἱῖξ, 3, (ΟΣ. 1χ, 3, 10 εἰ αἱ]., ΧΥ͂Ι, Οὐοἱ. ἐ, 20), διὰ ἐϑρϑοΐβ!ν ἔσοσα ΧΥ͂ΙΙ, 
ΟΟΪ. τ, τόσα 86 βρϑαῖβ οὗ βυσωσηοοΐηρ ἴδ6 ὉΓποθβ οὗ ἔπε Ἰαηὰᾶ οὗ ἐξα 
ΗΕ ο5 Ὀεγοηά ἐπ ΕἘυρῆγαϊαβ ψοϑινασά ονὸσ τοῦ δ6 δχογοὶβοά 
Ἰοτάβιρ. ΟΧΥΤΙΙ, Οὐϊ. ὲ, 8-22.). 
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ἐτὶδαΐϊα. . .. 3. Νοῦν 4 0016 ὕσηθ δέίοσχασγάβ, ὑπὸ στρ οὗ 
Βαργυίου σηδάς δῇ Ὄοχρεάϊτίοη δραϊηβ Το μοὶδίεισι, τ οσ ὯΘ 
τεςοοϊνοά ἱπῖο ἴδ οἰΐν δηά ἴῇφη ουὖ οὗ ἔξασ οὗ {πε ἔοσγεροίηρ 
Ῥτοάϊοϊίομβ οὗ [15 ὑσορδεί [ἰ. ἐ., οὗ ]ασοσαϊδἢ], 85 βῃ ρροβίῃρ 
δαὶ 6 5ββου]ά βυϑδοῦ ποίῃίηρ μδ΄ τγὰβ ᾿οσσὶ 16, Ὀδοδῦβα Ὧ6 

Ὡοὲῦδοσ βῃυΐ [δε μαΐθϑ, πὸσ ουρδύ ἀραϊηϑὺ τη; γεῖ θη ἣα 
νγ3 οοσβ ἰηΐο πα οἰζγ, ἢα ἀϊὰ ἠοῖ οὔϑογνο ἐδ6 οονθηδηΐ 8 
Ἦδά τιδάδ: Ὀυπΐ δα ον βυοἢ ἃ5 σεσα ἴῃ ἰδ6 ἤοννοσ οὗ ὑδοὶσ 

δΡΈ, δηά 5Ξυςοῇ 65 ψΈσα οὗ [Πα ρσοδίοϑυ αἱ ρηιϊν, ᾿ορεῦδοσ στα 
δεῖς κίηρ ες μοϊαϊοιστι, τοσλ δα οοσυσηδηδοαά ἴο Ὀ6 [σονται 
ῬὈοΐοσα [6 γ8115, ψιπουϊ δῶν Ὀυτία]; δῃηᾶ σηϑδάθβ δὶβ βοῇ 
Το δοϊδοδίη Κίηρ οὗ [86 οουείσυ δηά οὗ {πὸ οἱΐν: 86 δἷ5ϑο 
τοοῖς [86 ὑχηοῖραῖ Ῥοσβοῦβ ἴῃ ΟΙΡΏΣΟΥ ἴῸΣ οαρίΐϊνεβ, [τεσ 
τἰδουξαπά 1 ητῦοσ, δηὰᾶ 1οἃ ἰθτὶ αὐσαῦ ἴο Βαγοι; θοὴν 
οηλ γ͵1ὲ5 [Ὧ6 Ῥτχτορμοῖ ΕΖεϊωοὶ, νο ψὰ5 ἵβεῃ Ὀπί γουηρ. 
Αμπά [815 χὰ ἴμ6 οπά οὗ Κίηρ Ἰοῃοϊαϊκέτη, το 6 δά ᾿ἰνεά 
τεἰγίγ-ϑὶχ γϑᾶσβ, δῃά οἵ ἴβθπιὶ σοϊρηθά εἴονε. 

Ἑυσίδοσ, ἢ Ὧ15 νοῦ δραϊηβδὶ Αρίοῃ, ἱ, 19, ]οϑορδυ5 
ΒΑΥ5 ἰδ ΒΕΟΙΟΞΊ5. 1ῃ ἢὶβ5 ΗΙΒΊΟΓΥ σομ)θβ δ ἰθηρίῃ ἴο 
““Ναροΐδββαγ [Νροροΐβϑϑβατῦ]Ί, νγᾷο τγὰβ Κίηρ οὗ Βαρυΐίοῃ 
δηά οὗ ἴτἴ86 Οπαϊάἄδθβῃβ,᾿᾿ δηά δαὶ Βοζοβιβ ἰῃ τοϊαϊὶην 

186 δοῖβ οὗ [15 Κίηρ ““ἀσβοσῖρ65 ἴο 05 ον ἢ6 βοηΐ δὶβ βοῃ 
Ναρυοδοάοποθοσ δραϊηξὺ Ερυρί, δῃηᾶ δραϊηϑῦ οὐσγ ἰδηά, 
ΜΓ ἃ σγοδαὺ ὉΥΤΩΥ͂, ὩΡΟΩ δὲ Ῥοΐηρ ἰηΐοσγγθά ἰῃαὶ [ἢν 
Ὧδά τονοϊοα ἔσομη δΐπι; δηδ ΟΝ ΚΣ ἰῃδὺ τθϑδῃβ, Ὧ6 ἉγνΟ 
βυδάποάα τω 4]].᾽" 

Ετοσὰ ἴδθδε δοοοιηΐβ οὗ Ἰοβορῆι8, νγὸ ἰδαγῃ: 
(1) Ταῦ Νορυοδδάμηοζζασ, Ῥοΐοσγα 6 Ὀδθοδῖιθ ἰΐηρ, 

να 5 βϑηΐ ὉΥ ἢἰς ἔδίμοσ οἱ δὴ Ὄχρϑάϊιίοι δραϊηβὺ Εργυρί 
δηά 4] ϑη6. 

(2) Ταῦ ΝορυςδβδάηρζΖζασ ἰοοῖς [86 ρονοσησλθηῦ ΟῚ 
ἴῃὴ6 Βαδυ]οηΐδηβ ἴῃ 6 ἔουτίἢ γοᾶσγ οὗ θῇ οίδίκῖτη. 

(3) Τῇαι Νορυςδδάῃθζζασς ἀοίοαϊθα Νφοῦο αὖ (δγ- 
οδου 5, 
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(4) Ταὶς Νορυοδδάηθζζασ οοηημποτοά ϑυγία 85 ἴδγ 
85 Ῥεϊαδίυτη, Ἔχοθρύίηρ ].ἀ68, ἱτητηραϊαίοϊν αἴας [86 
ὉὈδίτ]6 οὗ Οδγοδοσβῇ. 

(5) Βαϊ ἰπδὺ Πα αἀἱα ποῖ πηδῖκα δὴ Ὄὀχροϑαϊιίοη δραϊηϑὶ 
7ογυβαίθαι {111 [86 οἱρ ἢ γοασγ οὗ Τϑ βοΐ κίτι, ΣΟ ἢ τὰ 
15 οἴχῃ ἔουτίῃ γϑδσ. 

(6) Τδδὶ ]ϑμοίαϊσιτη ραϊά ὑτἱραΐα ἔοσ [Ὦγθα γϑδζα. 
(7) ΤΒαῖ 7εγυβδίθση νγὰβ ἰδίκαῃ 1 [86 οἰθνθηῖ γϑᾶγ 

οὗ Ποδοίαϊειτη; δ ψΏΟΒ (τα Τα μοἱαϊκέτι Ὠϊτ)5615 τγὰβ 
ΚΙΠοα δηά δἷ5. Ὀοάν σον Ὀοΐοσα ἰδ6 νὰ] πιϊβοαὶ 
ΔΏΥ Ὁπτὶαί. 

2. ἴῃ δάαϊιίοῃ ἴο ἴδε αῦονϑ, Βογοββ 885 [86 ἔο]Ποτν- 
ἱὴρ ἴο 88Υ δρουῦ ΝεοῦθυοπδάηρζΖΖεσ, ἴο τυἱῦ: 

ΗΙ95 ἔδίμοσ βανίηρ ρῬεογοοϊνεά {ῃαὶ 86 Ερυρίίδηβ δηά 
οἰδοῖβ δά σονοϊϊεά, βοηΐ 815 δοῃ Ναριυςοποάοποβοσ σι ἃ 
δτοαῦ ΔΙΙΩΥ δραϊησὶ Ερυρὶ δηά δραϊηβὶ ἴδ ἰαπά οὗ 768, 
ὍὮὯΟ οΥὐορονοσγοά ὑπο δηά βοΐ ἤσγα ἴο [86 [οσηρῖα ψὩΙΟΝ 
3 ἴῃ ογιιβαίεσαι; δηᾶ Βανὶπρ οηθ σχεῖν σοσηονεοά 411] [6 
Ῥεορῖα ῶο σψοσα ἴῃ ἴδ6 οουπηΐσν βοΐ] ἔμ6πὶ αὖ Βαρνίοη. 
Τὸ ςατα ἴο Ρ6458 δ15ο (δαὶ ὉΠ6 ΟἹἿΌΥ γγ88 ἴῃ ἃ βίαϊο οἵ ἀδϑοϊαϊίοη 
ἴοσ 8 βϑρ8οθ οὗ 70 γεδῖβ, 1η0}} συγ κίηρ οὗ [88 Ῥεγείδῃβ. 
Αῃά δε [ἡ. 4., Βοσοβ5] βαυβ, ὑπαὶ {πῃ Βδγυϊοηϊδηβ συϊοά 
ονοσ Ερυρῦ, ϑυγίβ, Ῥῃθηιϊοῖα, δηά Ασγαρία, δῃὰ ξςσραϑθοά ἴῃ 

ἄεεάξϑ 411] γῶο Βαά Ὀδο; Κίηρβ Ὀοΐοσα Ὠἴτη ονὸσ [86 Ομαϊἄθδῃϑς 
δηά Βαρυ]οηΐδῃβ. 

ἘΘτθοΣ, δ6 5805: 

Ὕο; ΝαΡοροΐδϑϑασ 85 [ΝουιοδάπθΖΖζατ 8] ἰαῖδοσ, οαγά 
ἐμαὶ ὑπ8 βαΐσαρ ῶο δαά ὕὈδοη κἰδιϊὶοηδὰ 1η Ερυρί δηῃά 1 
[86 »ἱαῖπβ οὗ Οοὐἴο-ϑυτῖα δὰ Ῥῃρηϊοία δά σονοϊ δά, ποῖ 
Ὀοῖηρ 4016 Ἰοηροῖ ἴο οηάδασο [86 ον], μανίην οηὐγυβίοά ἴο ἢ 15 
8δοὴ Νορυςδαάηρζζασ, νὯο μὰ ἤθη 1ὼ 111] στηδηποοά, 5οπλα 

ραγίβ οὗ [ῆ8 αν, Β6 βεηΐ Ηἰπὶ δραϊηβι Ἠΐπὶ [ἡ. 6., ΝΑ ΡΟΡο- 

Σ Τοβορῆυβ, Οοπίχα Αι ρίοηπ, ἱ, το. 
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1558. βοηΐ Νερυοπδάῃοζζαῦ αραϊηβξῦ [6 βαΐσχαρ ψῶο δδά 
ταν θα]. Απὰ Νερυοδδάηθζζα δανίὴρ Ἰἰοϊποά Ὀδίςα 
ΜΙ ἴῃς τοροὶ ονεγρονογοάᾶ δὶπὶ δηά τηδάβ [μ6 οουηίτυ ἃ 
Ῥτονίηοα υηᾶάοσ ἢϊ5. ἀομγϊηίοη. Απά 1 Βαρρεπρά δαὶ δἱ 
1815 ὕτηθ ἢϊ5 ἔαύοσ ΝΌΟΡοΐβσϑαῦ γγ)ὰ5 βαϊζεά τ τῇ ἃ ΠἸπροτίησ 
αἰϊτηθηῦ δηά ἀϊδᾶ 1 δα οἷν οὗ ὑῆθ Βαρυϊ]οῃΐδηβ δἴζοσ Ὧ6 
δαά Ῥδοη Κίηρ 29 γθασβ. Νερυοδδάηῃθζζασ μανὶηρ ἰεαγηρά, 
ΒΉΟΓΙΕΥ αἴΐοσ, οὗ ὑπ6 ἀδαίῃ οὗ 15 ἔαϊμοσ, δἴζοσ ἢθ ἢδά εξ ἴῃ 

ογάοσς {86 δδαῖσγβ ἴῃ Ερυρί δῃά ἴδε σοϑῦ οὗ 6 οοπηΐσίοβ 
δηᾶ δά οοτη 64 ἰο Ξοηηβ οὗ 815 ἔγίθη 8 ὑπ6 οαρίϊνοβ 
οὗ ἰῃε εν δηά Ῥῃβηϊοίδηβ δηά ϑυγίδῃβ δηά οὗ ἐπε πδίϊοῃϑβ 
Ὀοϊοηρίηρ ἰο Εργρὺ ἴο Ὀτίηρ ἰπΐο Βαδνϊουὶα τὶς 6 Ὀμ]ς 
[1|. ἤδανν ῥδζί] οὗ [28 δῶν δηῃά (88 τοσηδίπάρσγ οὗ [6 
ΒρΟΣΪ5; Ὧ6 Ὠἰτηβοῖξ στ ἃ ΘΙ ἔθ αἰξοηἄδηΐθ δαβϑίοποά 
ΓὨσουρ ἰἢς ἄορβοσί ἴο Βαρυΐου, ψοσο δα ουπά [παὶ [86 
δαῖτα δά Ὀδοη τηδηδροά ὃν Οπμαίθδῃβ δῃά [δὰ Κιηράοχι 
τναϊοθεά ονοσ ὃν ὑῃε Ῥαϑὶ οπο οὗ ἴδμθπι, 580 (δαῦ Ὧδ6 Ὀδοδϑηδ 

Ἰοτά οὗ [6 ψῇοΐθ οὗ ἐδθ ρονοσγησηθηῦ οὗ ἢ15 ἔαϊποσ, δηά Ὧ8 
βαᾶνῈ ογάδσβ ἴο δρροϊπί βοϊ ]οηθηῖβ ἔοσ ἐῆα οαρίϊνοβ ἰῃ ἰδ 
διϊεβῦ ρ'δοθβ οὗ Βαργυίοηϊΐα, νυν 116 ἢ6 Ὠϊτηβοῖξ ἔσοσῃ [πα 5ρο 15 
οὗ [6 νγὰσ δάογηεά [86 ἰδιιρία οὗ Βεῖ δῃά οὐμοὸσ ᾿θλρῖ65 
ἴῃ ἃ αν: 5ἢ τηδηποσ. 

ΗἪ ἔβϑα ἀββογίθεβ {μ8 τγαῖϊβ δῃά Ρδΐδοαβ, δϊάϊηρ: 

Ιῃ 8656 τουδί ραΐδοββ ἢε Ὀα11 ον βίο βυαροισασίαγοϑ 
8η4ἃ τδάδ {6 ὑχγοβρθοὶ 85 {1κὸ ἴο ἃ πλοιιηΐδΐη 85 ροβϑὶθδ 
ΌΥ ρἱδηϊίηρ ὑγϑαβ οὗ 411 βογίβ δῃά ὉΚΥ πλαϊκίηρ δαὶ 15 οδ]]οά 
8 Ῥαγδάϊβο; Ῥεοδῦθα ἢ15 αὔδοθη, ψῦῆο δά Ὅδοη ὑσγουρῆς 
τΡ ἴῃ Μεάϊα, ἀεϑῖγεά ἃ πηουπίδϊπουβ βἰζαδίϊοῃ. 

4. Ἐπϑοῦῖυ5 βαγ5 δαὶ ΑὈγάδημβ ἴῃ 5 Ὠϊβίογυ οὗ 
1ῃ6 Αδπϑυσγίδῃβ ἢδ85 ὑγοϑοσνϑά [6 ζο]ονίηρ ἔσγαρτηθηῖ οὗ 
Μοραβίῃθηθθ, ἃ Οσϑοΐς μιβϊοσιδῃ ψῆο ᾿νοά δρουῦ 200 
Β. Ο., δηἀ νγὰ8 ἃ ἰγυβον δ θαϑβδάοσ οὗ ϑοίθιοι Νίοδίοσ": 

: (ρηΐ. ΑΡ.., ἱ, το. 3]ἀ., 1, 20. 
3 Ανγάσρημϑ Ὠσπη56 1 ἀϊοά τῇ 268 Β. Ο., μανίηρ τσὶζίοη, ἀπηοηρ οὐποῦ 

ψνοσίκ, ἃ εἰβίογυ οὐ Αβουτῖα. Ηδ ἰ5 βαιά ἴο δανβε ὕθθῃ 8 Ρυ 0] οὗ Βεγοβυ» 
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“ΝΘΌυΤο δάηρζζαγ, μανίην Ὁδοοσὴθ τόσα ρονογίμ [885 

Ἡεχγοιῖθβ, ᾿ἱηνδαρα [ἰργα δηά ΙΡοσία, δηά θη Βο πδά 

τοηδεγοά ἴμοῖὰ ὑγἱθαΐασγν, ἢ οχίθηάθά δ15 οοπαμαςίβ 
ΟΥΟΓ (86 1 ΔΌΣ Δηΐ5 οὗ [86 5ῇογαεβ Ὡροῦ {86 στρῃΐ οὗ {[Ππ6 
5684. Τδεδβα βἰδίεσηθηῖβ οὗ Αὐνγάθρθημβ, δίκη ἔσγοσω 
ἹΜΜοραβίβοῃρθβ, ἃσὸ 80 ἱπάδβηϊϊ 85 ἴο ὃ6 νοσί,655 85 

ἰΘΘΌΟΩΥ 1 τοραζά ἴο {86 πηγαίΐοσ άοσ ἀϊἰβοιβϑί οι. 
4. Νὸο οὔδεογ βούζοββ σδῖίζο δὴΥ τηθηθϊοη οὗ ἰδ ἀδοϑάβ 

οὗ ΤἸομοϊδίκίτη, ΟΥ οὗ δῇγ οἵμοσ Ὄονθηΐβ γοοοσγάδρά ἰῃ ὑδ6 
ΘΟΣΙΡΟΌΓΕΒ 85 Ὠδνίηρ οοουγγοά 1η δἰ5 ἄδνβ. 

ΟΟΝΟΙῦΘΙΟΝ 

ϑυτχητηΐηρ Ρ [86 τοϑυϊπιοην, τα Βηά: 

Ι. Τδμαὶ Κίηρς, (Βγοηῖοῖοβ, Βογοβίιβ, ]οβορῆαβ, δηά 
Τδοΐοὶ 411 αἴἴγηη ὑπαὶ Νοθυοπδάηοζζασ ἀϊἃ οοσὴθ τρ 
δραϊηβὶ [ογαβαίθη ἴῃ [Ὧ6 ἄδγβ οὗ ]ϑοϊακίσῃ. 

2. Ἴδμεαϊ ΟΠσγοηῖοῖθβ,  δηϊοῖ, Βογοβαβ, δηά 7 ΘΟρἢ 15 

αὐἰΐα ἰῃ βαγίηρ ἰδαὶ ΝΟ δαηθΖΖαγ οτος τϑην 
οδρῦϊνοβ ἔσοσα [68 ἰο Βεαῦγίοῃ 1 [86 τοίρῃ οὗ ]ϑῇοϊδ- 
Ἰκῖ τι. 

4. Τῇδῖ Βοζοκιβ βυρρογίβ ἰδ6 5ἰδίοιηθηϊ οἵ ᾿ζδηΐοὶ 
τι τορασζά ἴο [Ὧ6 ΟΑΥΓΥΣΩΡ αἸΤΑΥ οὗ Ξοῦ6 οὗ [6 νοϑββοῖβ 
οὗ [6 ουβα οἱ 88 [μογά ὉΥ βαγίηρ ὑπαὶ Νοριυςδδά- 
ὭΘΖΖΑΣ ὉΤΟΌΡῦ 5Ρο 115 ἔσγότα 1υἄθα νὨΏοΟ, ποσὰ ραΐ ἴῃ 
[88 ἰεαιρία οὗ ΝεδυοδδάηοΖζζασ ἢ ΒΑΌΥ]οη. 

4. Τμαὺ Βογοβιια βυρρογίβ [ζδηϊοῖ 1 ἀθοίασιηρ δὴ 
ΘὀΧρϑαϊ ου αραϊηβὶ Το γιιβαίθηι ἴο αν οοουσγοα Ὀοδίοσα 
188 ἀδφαΐϊ οὗ Ναροροΐαββαγσ:Ὺ 

5. Τδμδῖ βίηοβ Νααροροΐαϑβθασ ἀϊοα νἢϊ]6 Νορυοδδά- 
ὭΘΖΖΑΙ νν88 ἰῇ [ῃ6 πγλάϑί οὗ 815 Ἔχρϑαϊθοι αρδϊηϑσὺ Τογυ- 
δϑίθαι, ΝΡ μδάμποζζασ τδΥ αν Ὀδοη ἰΐηρ ἐδ 7μγέ 
Ῥεοΐοσγθ ἢ6 οᾶῖθ 1ρ δραϊηβδί 7ογυβαίθ; ἔοσ 1 νου ἴδ κα 

: Εμδοῦΐι5, Ῥγερ. Εναπ., ἸἰΌ. Χ. 
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(ὴ6 πον οὗ {π6 ἀἄδαίῃ οὗ Ναβροροΐίδββασ βανοσαΐ γϑοῖκβ ἴο 
τοδοῦ 7ογιυβαίοσῃ, δηα ἰῇ ἴβοβο τϑοῖκβ [ἤθσο ποι] Ὦανο 

Ὀδοη δρυηάβηοσα οὗ ὑἱπη6 ἴοσ Νοθυςδδάηθζζασ ἴο πᾶνα 
οαρίυτοάα Ϊογυβδαίθη,, Θϑ δον ἐξ Το μοϊακίτη βασγοηάογοά 
δὺ 1818 ὥσθ ψιϊδουΐῖ Βρ τρ οσ αἴΐζοσ ἃ Ὀσγίοΐ βίθρθ, 85 
7οξορῶι5 5805 ἰδδὺ 86 ἀἱά ἰπ Ὠ15 οἰδνθη γϑαγ. 

6. Τδαὶ [δε ῬοοΚκ οὗ Τογοιγίδῃ 15 βἰθηῦ τὲς τορασζά 
ἴο 411 οὗ [8656 θνθηΐβ. [10 ἄοϑϑβ ποὺ 5880 ἰδδὶ Νοθυοδδά- 
ΠΟΖΖΑΙ (14 πο οομὴθ ὉΡ ἴο [Θγυβαίθτι ἰῇ μ6 τοῖρῃ οὗ 
7ομοϊακίγη. 1 5 ΠΊΡΙΥ 5δ8γ5 ἠοϊῃηίηρ δρουΐῦ 1. ὙΝῈΥ ὦ 
5605 ποίδιηρ δρουΐ 1 γε ἄο ποὺ Κῆοχ. Τδδ Ὄχρϑάϊθοη 
ΟΓ ΟΧρθαάϊ οηβ ΔΥ αν Ὀδοη τηθηϊοηδά ἰη ““1ἢ6 τΔ Ων 
᾿κα νογάς᾽᾿ στεοοσάβδά ὃν Βαγιςοῖ (Τ16σ. χχχνὶ, 22), νὩϊοῖ 
Βανβα ποὺ Ὀθϑῆ ργοϑοσνϑά ἴοσ 33. 

7. Τμδῖ, βηδίν, [86 εἰδϊοηθηῦ οὗ ᾿ϑδηϊοὶ ἱ, 1-, 

δδὺ ΝΕυοΠδάηθΖΖασ οᾶσὴθ ὉΡ ἀραίηβῦ } οσυβαίθηι ἰη τΏ6 
τϊγὰ γοασγ οὗ Το ῃοίδίαη δηά οαγγιθά σαρῦνο ἰο Βαρυίοη 
οοσίδίη οὗ 6 ΠΟΙ Υ, δηά δοίη οὗ [ῆ6 νοϑϑϑοὶς οὗ [ῃ6 

Βοιι56 οὗ ἰμε [ωὐγά, βίας δοβοϊαΐοῖν παπἰτηρυρηθοά ὉΥ 
ΔΏΥ ὑδϑ  ΟΩΥ ἴο Ὀ6 Ῥτοάδιορά ἔγοσῃ δῆγ το δ]6 βοστοθ 
οὗ ᾿Ἰηξοσχηδίίοῃ. 

: 7οβ., 4π|., Χ, νἱ, 3. 7οθερδυβ βαυβ ἰμαὶ 16 μοίαϊοτι σεοοϊνοᾶ Νεῦα- 
οὔδάηοζζασ ἰπΐο ἴδ οἱἵν ουὖἱ οὗ ἴοασ οὗ ἃ ὑσγεάϊοϊοῃ οὗ ᾿ογοσαϊδῇ “50- 
Ῥοδίηρν ἰμαὶ δα Ξῃοιϊὰ 5 θοσ Ὡοϊπηρ τπαὶ ψνὰ5 ἰοσσί δῖα, Ὀθοδιϑα ἣδ 
ποῖος βμυΐ ἰδ ραΐθ, ποσ ἰουσῆῖ ἀραϊηϑὺ Ὦϊη.᾽" 
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ΔΕΤΕᾺΒ δανίηρ ἀδοϊαγοά [δὲ [π6 δαΐποσ οὗ Τϑ.δηϊεῖ 15 
Ι͵ΙΟΩΡ ἴῃ οΪδοίηρ ἰἢ6 βγεῖ ὄὀχρϑαϊίοη οὗ ΝεραοθϑάηρζΖ-ε 
Ζαῖ δραϊηβδὺ ]ογυβαίθτῃ ἴῃ [ἢὯ6 (ῃϊγά γϑᾶσγ οὗ 76 οἱ κεῖ, 
Ὀδοδίι56 οὐγ οἰδοσ βοῦζγοθϑ οὗ ἱηξοσηηδίϊοη γα θη τῇ 
τορασζά ἴο βυοῦ δὴ Ὄχρϑάϊυοη, [6 οτος ἴση δγουηά 
Δη 540 ἰδ ἰδ δῖος οὗ Πδη16] ννὰβ δοαπαϊηϊθά σι ἢ 
[86 58:6 ϑούυγοθβ ὃ8 ΜῈ 8ζ.ο, δηά γοὺ ἀδιογαίοϊν 
τηδάθ [815 ἔαΐβο βἰαϊοηθηῦ Ὀδθοδίβα οὗ Ὧ15 δγγοΟΏΘοι 8 
ἰητογργοίύδϊοης δηά οουπηδιηδίίοηβ οὗ ἴδθϑθ βοῦτζορβ. 
Ης διαά Ὀοΐοσγο δῖτη (δα ὈΟΟΚΒ οὗ Κίηρϑ, (γοηίοΐθϑ, δηά 

7ογοιλίδῃ, ἴθ (86 β8π|6 ἔοσῃχ δ5 [7 85 ΠΘΥ σοΐοσ ἴο 
Νοδυοδαάηοζζαγ᾽ 5 γοϊδίϊοῃβ ἴο [6 ῃοἱδ κίπη δῃά [6γ58]6Π], 
ἰδαῦ νὰ Ὦδνα ἰδδπι; δηά νοῦ, δοοοσάϊησ ἴο 6 οσιτςϑ, 
σΟΠΌΓΑΓΥ ἴο [656 ΒοῦΓΟΘΚ, Ὧ6 ᾿ποογγθοῦν ρῥυΐδ {Π6 [ῃιγτά 
ΥΟΔΓ οὗ ]ε6δοίαϊκίηι 85 [86 γεαγ οὗ Νερυοδδάηθζζασ᾽ 5 
Βγϑὶ Ὄχρϑαϊίοη δραϊηβὶ [Θγβαίθση, οοση ίηθα [6 5ἰδίθ- 
τηθηΐβ οὗ Κιηρϑ δηᾶ (ῃγοηϊοίθϑ ἢ Δ ΘΓΓΟΏΘΟΙΙ5 ΣΠΘΠΏΘΓ, 
Δη( 5 ΔΡΡΑΓΘΏΟΥ ἱσηοσγαηΐ οποιρῇ οὗἉ τ] γν β γαΐθρυ, 
δΔηά οὗ [ἴΠ6 ραορσδαρῆν οὗ νΥγεβίοσῃ 4514, ἴο ϑΌρ ροβθ (παῖ 
Νοθυοδδάηθζζασ οουἹά ταδί δὴ οχρϑάϊθοη ἰηΐο Ῥδ]65- 
{1η6, ῬὮΏΣ6 ΟΑτομοη θῃ, δ5 Τογοη δῇ ῬΟΒΘΙΟΪΥ 1ΠῚΡ01165, 
83 ἴῃ [86 δηάς οὗ 6 Εργρίδῃβ. 
ΤΙ ἰβ 4 ὈΪἱδυϑὶρ]α ἀγραπιθηῖ, απ ἃ ΝΟΥ ἱηρθηΐϊοιβ 

οὔθ. [ δεϑιιηγθς ἰδαὶ {86 διαῖῃοσ οἵ Τ.δηΐοῖ γγχαὰβ δο- 
ό6ο 
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απαϊηἰοά τὶ [Π6 οδηοηΐϊοδὶ Ῥοοῖβ οὗ ]οσουγδῇ, Κίηρϑ, 
δηα (Βγοηΐοΐθϑ, δηά ἰμαὺ [ἢθϑθ Ὀοοΐῖβ, 85 8 85 ἴδ 

δῇδος {815 συ ]θοῖ, δά [ἢ6 βαῖηδ ἰοχὺ ἰδδῦ νγχγὸ πον Βηά 1 

[Πδηὶ; δηῃάᾶ οἡ [ἢ6 Ῥα5ὶ5 οὗ [158 δϑϑ σου δϑϑογίβ ἰδδῦ 
ΒΘ ΚΑΒ οἰζμοσ ποῦ μβοηθβί σπου ρἢ οσ τοί ἱπίο Προηῦ πο ρΡὮ 

ἴο 0586 15 βδουγοοϑ οὐ ἰηϊοσγσηδίοη οοσσθοῦΐγυ. Τὸ Ὀ6 
ΤΏΟΓΤΘ ΘΧΡ οἱῦ, (5 ἀγρυτηθηῦ αϑβϑαηλθβ ἰἢδὺ ἰδ6 ρβϑιάο- 
ΤΠ 8η161] δά Ὀεΐογε Ὠϊτη Ϊεγθηγδῆ χχν, ἴθ σοῦ (ῃ68 
ἰαϊίοσ 15 βαϊά ἴο βρϑαῖς “οἵ ἴδ. Ομαδίθδηβ [ἢ ἃ ΔΉ ΠΘΓ 
ὙΠΟ ΔΡΡΘΔΓΒ αἰβυη οὔ γ ἴο ᾿πιρὶν ὑπαὺ ὑποὶσ τὴ δαά 
ποῖ γεῖ Ὀδθη βϑϑθη ἰη [δῆ ̓̓᾿ Ὀεΐογτα ἴῃ6 ἔουγί γδδγ 
οὗ Τοδῃοιαϊκκίση; ῃονογίϑίθαβ Ὧ6 νὰ οἱἴδοσ οί Ὀσιρδῦ 
ΘΩΟΌΡὮ οΥΓἩ ποὺ ορϑῃ- πη θα δηου δῇ ἴο 566 [ἢ15 ἀἰπύληοῦ 

ἱπιρ]]οδίοη, θαΐ πλυβὺ οσβοοίἃ βὰν παῖ ΝΕ Ο δ η62ΖΑΓ 
δά Ῥδθῃ 1η Ῥαϊοϑίζηθ ἴῃ [86 (τά γϑασ οὗ 1ϑῃοϊδκίηι. 
Αραΐίη, [ἢϊ5 ρβεουᾶο- ζϑηϊθὶ δα Ῥοΐοσγε ᾿ἰπὶ 7ογοι δῇ 
ΧΙΝῚ, 2, ἰῇ ΨΏΣΟΣ ἴῃ6 ἀςεξθαὶ οὗ ἰῆ6 δὴν οὗ ῬΒδγδοῆ- 

ΝΘοΒο ἴῃ ἴδ6 ἔοι γοασ οὗ 1ϑῃοίακίηι 15 τηθηϊοηθά,--- 
ἃ ἀείοδαϊ Ὀδέοσο νοῦ, 58 ὺ [Ὧ6 ογι[ϊο5, [Ώθγα οουἱά Ὅ6 πὸ 

αυσϑίοη οὗ Νουα δάηθΖΖαγ᾽ 5 ἱηνδάϊηρ Ῥαθοπο; δηά 
γεῦ, ἢ6 ψΠ]ΠΠ} ν θὰγ5 (αὶ ΝορυςμδάηθΖΖασγ 614 ᾿ηνϑᾶθ 
Ῥαϊθϑῦηθ ἰῇ δα {πἰγά γϑᾶσγ οὗ [ἢ15 βϑαὴβ 6 ῃοϊδκίηλ. 
Ηδ δαά Ὀοΐίοστθα ἢϊπὶ 2 (ἤσοῃ. χχχνὶ, 5, ΨΏΙΟΒ 1τ)- 

Ὀ]165 ὑμαῦ ΝοΡαοδβδάηοζζασς οαγτθά Πθῃοϊακίηλ δηά ἃ 
Ῥατὶ οὗ [86 νϑϑβοὶβ οὗ [6 ἤουβ6 οὗ [6 [,οτά ἴο Βαῦγυίοη 
ἴῃ. ἴῃ6 οἰδνθηϊῇ γϑασγ οὗ 76 ῃο δίκη) 5 σοῖρῃ, δηά γοὺ δ6 
δίαίθς ἰδαὺ [ἢ]15 βοϊζυσγθο οὗ [686 νϑϑβϑὶβ οὗ [86 ποιιβδα οὗ 

: Οὗ οουζβα, ἔσο ἴδ 6 ροϊηὶ οὗ νίενν οὗ ῃοβθθ νῆο Ὀεῖδονα ἐμαὶ Ὠϑδηϊοῖ 
μὰ5 υχιτίδη ἴῃ [δ 5᾽χί οδηΐζαγν Β. Ο., 1 18 ἱταροβϑιῦῖα δὶ ᾿Ὠδηὶοῖ οουἹά 
ἤᾶνα Ὀθοῶ δοαιπδίηϊοά τὲ τ οἰἴποσ Κίηρϑ οσ ΟὨσοηΐοῖοβ ἰὴ ἐποὶσ ὑσοβοὴῖ 
ἔοσται; που ρἢ 6 ΣΊΔΥ Ὦανα Κπόνῃ ὑπεῖσ ϑοῦσοοβ. ΤΏ6 ρῦῶγαβο “ἢ (ἢ6 
Ὀοοῖκβ,"" οσουγγίηρ ἴῃ οὔδρίοσ ἴχ, 2, νου ϑϑοσὰ ἴο ἱρΡΙν ἰμδὲ δα παά 
τοδά τὴ ψοσίς οὗ ]οσγοδῃ. [18 ΤὉδηϊοΐ 15 δυυϊποηῖϊίο, 15 δοοουηΐ οὗ {6 
δνσηΐβ οὗ [ἢ6 ταῖρῃ οἵ Νεορυοπδάηοζζαν πλαϑὶ Ὧ6 δοοοριθά 85 ροηπίηδ 

84 οτἱρίηδί, δηἃ 845 οὗ δραδὶ δῖ ποῦν δηά ὑγυβονοσ 655 τὶ [86 

ζοοοσάβ οὗ Τογεδη, Κίηρβ, δη ΟὨγοηίςοῖςϑ. 
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186 Ιοτά νγὰβ ἴῃ 7ϑβοσαϊκί πη 5 ὑΠἰγὰ γοαγ; Ὀδοδῦξα, ἔοσ- 

βοοίῃ, 86 Ὦδά τοϑδά 1 [Π6 ὈοΟΚ οὗ Κίηρβ [πδὶ ϑδοίδκῖτη 
Ὧδά Ξογσνεά Νεοϑυςδδάμοζζασ ἰὮγοο γϑϑγβ Ὀαΐογα δ6 Γο- 
Ὁ6116 ἃ δραΐϊηςὺ Ὠΐτῃ. 

Οδη δηγοῦθ Γγοϑῖ]ν ϑυρροθα ἰδ ἴθ δυΐποσ οὗ 
᾿Πδηΐοῖ, Ὁσγονι θα ἢθ δα πὸ οἷος ἀδίβ [ἤδη ἰδοξο 
Ῥτονιἀθά ΌΥ {86 οἴμοσγ ὈΣΌ]1ς41 ῬοΟΚΒ, οδ ἢδανο Ὀδοη 
80 Ἃ1]1] δ5 ποὺ ἴο Κπον ἰδὲ 76 δοίακίτη, 4 ᾿ἱηρ δη- 
ἰπσοηθά ὉΥ ῬΒδγδοῦ-Νοοῦο (2 Κίηρβ χχῆ, 34), οδῃ 

τοῦ ᾶνὲ βοσνεά Νορυο,δαηθΖζζα ἴοσ ἐΐγέξ Ὑθδτβ 
ῬὈεΐοσε ἴδε ἰαϊζοσ τοδάθ ἢἰβ ἢγβί Ὄχροαϊξιίοη ἀραϊηβί 
7ογυξδίθσῃ, ᾿παϑηγοῇ 85 10 15 υἱαίηῖν οἰδίθα ΌΚ 7Θσγου δῇ 
(χχν, 1) δηά ἱτρ] θα ἴῃ 2 Κίηρβ χχν, 8, ἰμδαὶ ἴδε ἔσει 
γεοᾶσ οὗ Νεῦθυςδδάηθζζασ τγὰ8 [86 ἔουγί γοᾶσγ οὗ ]6δοἹ- 
αἰ Ὑδε [86 οτγτῖο5 ὁ δῖ [815 βΒαρροβιοη. ΤΏΘΥ 
ἄο βύρροβο [δαὶ πὸ δυΐμοσ οὗ ᾿ϑ.ϑηΐοῖ, μανίην Ὀδίογα 
Ἦΐπι, 85 (ΠΟΥ͂ 580, ἰῆ6 ὈΟΟΚΞ οὗ Κίηρβ, (Ὡτγοηίοίθβ, δηά 

Ἰογοιαίδῃ, ἀτἃ πονογίμοίθϑς οοηΐγδαϊοϊς 41] {π6 56 Θδσοῦγ 
δοοοπηΐβ, ἀϊ] ἃ [41] ἴο Ῥογοεῖνθο ὑῃοῖγ ἀϑιϊηςοί ΡΠ ΟΔ.ΊΟΠ5, 
δηά ἀϊά τηδῖκο τ ρσοῦδοϊα δηᾶ ὄνθη δυϑυγά βἰδίογιθηϊβ 
85 ἴο [86 ονϑηΐβ 8Ιγοδαν γϑοοσάρά ἰη ἐποῖτγ, ἴο Ὠΐτη, νυ6]}- 

Κηονῃ βούγοοβ. [,μϑ0 :1η]υ Βῇ1οα βδοιυϊα βθοὶ ἴο Ὀ6 ἄοῃθ 
ἴο ἰπ656 ογί[ϊοβ οὗ 86 διυϊποηίοιν οὗ .ϑηΐοῖ, ὑΠ6Γ 
ΟὈ]δούϊοηβ τυ] ποῦ Ὅ6 οἰϊοά συεγδαΐΐηιε οἰ δεγίαίηε; δηὰ 

Ποῖ δοϑυασυρύϊουβ ψν1]1 Ὀ6 ἀϊϑοιΞ5θά ἴῃ [ἢ6 ἢορδ οὗ ϑῆον- 
ἱὴνρ ταῦ ἴθ γα 15 ποῦ οἱ οὗ ὑπο [δὲ 885 ἃ τϑαὶ ἰουηάδ- 
ἴοπ οὗ ἔδοῖ. 

ΟΒΙΈΟΤΙΟΝΒ ΘΤΑΤΈΏ 

Οδβποη χίνοσ ΞαΥ5: 

Τῆαὶ Νεορυομδάμοζζασς Ὀοβίοσοα Ἰογυβαΐίοση δηᾶ οδγγίοᾶ 
ΔΥΨΔΥ οαρίϊνα βοσῆθ οὗ {μ6 βϑοζγεά νϑβϑ6}8 ἰῃὶ [6 ἐγά γεδσ 
οὗ Τεδοϊαίστῃ (δ. ἱ, ̓  .) που ρ 10 οδπηοῖ, κ σι ΟΥ̓ δρϑϑῖο- 
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ἴῃ, 6 ἀϊδρζονθϑά, 15 ὨΙΡΏΪΥ ἱτηρτοῦβ 16, Ὀδοδίβθ, Ϊσοσηϊδῆ 
ἐπ δε 1οἱοιυῖπρ γέεαγ (ς. 25 ἄς.; 566 ν. 1) 5ρϑδκβ οὗ [86 
ΟἸδίδθϑδηβ ἴῃ 8 ΣΊΘΏΠΟΣ ὙΏΙΟΝ ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἀπ ΟΣ ΠΟΌΪΥ ἴο ἱΤΩΡΙΥῪ 
[δῇ [ῃοῖς δστὴβ δά ηοΐ γεῖ Ὀδ6ΘΏ δθθῇ 10 ᾿δῇ. 

Ῥχοῖ. Οὐσῃῖ 58 Υ5: 

Ὁ δΔη161᾽5 ἄχη [86 οΑενΐηρ ΘΎΤΑΥ ἱπίο οδρυϊνν ἰπ ἴδ6 
τυϊτά γεοᾶσ οὗ 76 ῃοϊδιεῖσα (ΠΏ 8Ὡ. ἱ, 1) οοπίσδαάϊοιβ 811 οοηΐοσα- 
Ῥοσϑδηθοῦβ δοσουηΐβ δηα οδπ ΟἸΪΥ 6 ΘΧρ]αϊηθά 85 ἄπο ἴο ἃ 
οοσηδίπδίζοη οὗ 2 ΟἤὭτγοῃ. χχχνΐ, 6, 7, νὶτὰ δῷ δσσοηθουῦβ 

ἰηἰοσρσχοίδίίοη οὗ 2 ΚΊίηρβ χχὶν, 1. 

Ρχοΐ. Βενδῇ 5805: 

ΙῸ γγὰβ τοῦ {111 αἴΐογ ἴῃς ἀεξεδί οὗ ἴδε Ερυρύδη δστὰν δἱ 
Οδγοδοση θῇ οὐ ἴδ6 ΕπΡρΉγσαϊοϑ ἰῃ ἰδ6 ἔουσγί γεασγ οὗ Το ποὶ- 
δἰίτη (]6σ. χῖνὶ, 2) [δαὶ ἔμοσα οοὐἱά Ὅ6 δὴν αμαβίϊου οὗ 
ΝΕΡυςΒδάποζΖζΖασ᾽ 5 ̓Ἰηνδάϊηρ Ρθϑίηθ, 6 ΤῸ [ῸΓ ΒΟΠῚΘ γ 6 8.8 

τὴς Εργρύϊδηβ δά οη͵ογεοάᾶ υπάϊδρυϊεά ΞΌΡΓΟΙΏΔΟΥ. " 

ΑϑΘΟΜΡΤΙΟΝΘ [ΝΨΟΙΜΨΝΕΡ 

Οοεριηΐηρ [.656 βἰδίοσηθηΐϊβ, γα βπά ἐδδὺ [δ6 οᾶττΥ- 
ἱῃρ ΔὟΥΑΥ ἱπίο σδρον (οϑρθοίδιν “οὗ βϑοσηβ οὗ {86 
νοϑϑοΐβ οὗ [ῃ6 Ὠοῦ6 οὗ {π6 [οστά ) ἰῃ 1τῆ6 [τά γρϑὰσ οἵ 
7ομοίδίκίηι 15 δοϑυσηθά ἴο πανα Ὀθθη ὨΙΡΏΪΥ ἱπυρσγορδῦῖϊο: 

Ι. Βοροδβθ ᾿δηϊοὶ βρϑακβ οὗ ΝορυοδδάηθΖΖατ 85 
δοΐηῃρ ὉΡ δραϊηβὺ ]ογυβαίθη ἴῃ Ἰεδοἱδεῖτη 5 [δἰγά γε δγ 
δΔηα 7Τογθηγ δῇ 1:0]165 (δῦ δ ἀϊά ποῖ ρὸ ἃρ Ὀεΐοσγε [ῃ8 
ἔουτσί γοᾶσ οὗ οί κέν. 

11. Βροοδῦϑβο οὗ δ σηϑδῃπογ ἰῃ νοῦ Τ]ογου)ϊδῆ ἴῃ [ἢ6 
ἔο]οννίηρ νϑᾶσ ΒΡ 5 οὗ ὑπὸ (αϊ ἄθδϑῃβ. 

ΠΙ|. Βοοβῖιβα οὗ [86 ὀγσοΐθουβ ἰηἰογργοίδιοῃ οἡ [ῃ6 

ΣΊΟΤ' Ὁ. 408. 
37πἰγοάδμοίέοη ἰο δε (αποπίοα! Βοοῖς οἵ ἰμ:6 ΟΪά Τεςσίανπεηῖ, Ὁ. 3.4. 
2 Τὰπε δοοῖ οἵ Ῥαπέεϊ, Ὁ. 16. ᾿ 
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Ῥαζί οὗ [86 υτὶϊοσ οὗ ᾿ϑδηΐοὶ οὗ 2 ΚΊηρϑ χπῖν, ἵ, οοζῃ ἱηθά 
νἹ 2 Οὔτσοη. χχχνυὶ, 6, 7. 

ΙΝ. Βοοδιιβα Νορυςμαάηθζζασ ἰ5 βαϊά ἱπ Τογοι δῇ 
χῖνὶ, 2, ἴο αν ἀοίθαϊβα ἰῆς Εργυρίέδηβ δὖ (τοι ἢ 
ἴῃ [6 ἔουτίἢ γοασ οὗ 9 ῇῃοίακίσι; δηά 1ὖ 15 ποὺ αητι] 
αἴζοσ [5 δ ι16 ““[δαῦ ἴῆογα οουἹά Ὅ6 δὴν απρϑίίοη οὗ 
ΝΟΌΘΟΒδάπ62Ζατ᾿ 5 ̓ηνδαϊηρ Ῥαίθϑοηθ." 

Ν. Βεοοδίβο ““1ἴἢἢς Ερυρθδη5 Ὧδα δη͵]ογοά υπάϊθραϊοά 
ΒΌΡτΤοΔΟΥ ἡ ἴῃ ῬΔίθϑοηθ ἔοσ βοὴβθ ὑϑδζβ Ὀσίογα {π6 
Ὀδυῖ6 οὗ Οδγομοην βῆ. 

ΝΙ. Βροοβιίιβο ἐΐ οοηἰγδάϊοίβ 411] σοῃ δι ροσθηθουβ δο- 
οουηῖβ. 

Βείογα οηΐϊοσίηρ ὑροη ἰδ ἀϊπουδβδίοη οὗ [π656 δβϑιατρ- 
ἰΐοπβ, ἰῦ ΣΊΔΥ Ὅ6 Ὀσδὺ ἴο βἰδαίθ δηά Ἵοοῃβίοσ νῆδὺ 15 
δούυδιν βαϊά ἴῃ ϑδηΐοῖ αρουΐ ναὶ ΝΟ ο δ Π62ΖΖΘΓ 
οξἴεοϊοθά ὃν ῃϊ5 Ἔοχρεάϊοη. Τδδ νσϊεσ οὗ  δηϊ6] βὰν 8 
(Ό 41. ἱ, 2) ὑμαῖ {Π6 Κίηρ οὗ Βαργίοῃ οδγτιϑά ραζγὺ οὗ [86 
νψο55615 οὗ [ῆ6 ἤομβ6 οὗ (οά [1ηἴο ἐδ6 ἰαηά οὗ Βῃϊπατγ ἴο 
[ῆ6 Βοιι56 οὗ ἢϊΞ ροά δηά (Π δη. :, 23, 4) ἰδεῖ οογίβδίη οὗ 
186 ΟΕ] ἄγθη οὗ ἰϑγδοῖ, θνθη οὗ [6 ἰἱηρ᾽ 5 5664, δηά οὗ [6 

ὉΓΏΟΘ5, γα [δίκθη ἴο {Π6 ἱηρ᾽5 Ῥδΐδοθ ἴο 6 ἰδυρῃΐ [Π6 
Ἰρασηΐηρ δηά ἰοηρίθ οὗ [6 Ομαϊίάθδηβ. [Ιὑ 15 ροββὶθίθ, 
αἶδο, ἰδ [Π6 νυειΐοσ πθδηβ [α΄ 6 ῃοΣαϊκῖτη νγγα5 ἰαίζθη ἴο 

Βαγυίοη. [πό {ἢ15 οδϑβθ, ἰῆθσγα γα ἴἤχσεε ροϊηΐβ ἴο 6 
οοῃδίοτγοά; ἄσγϑῦ, 15 10 1κοῖν τΠαὺ 76 ῃοίδίτη νγὰβ [θη ἴο 

Βαδρνυΐίοη ἰῃ ἢἰβ [Ὠἰγά γϑασγ; βθοοῃάϊνυ, 15 1 11κοῖν [δ΄ βοπλθ 
οὗ [6 νοβϑοῖὶς οὗ 6 ουβθ οὗ {π6 1ογά σψόσγα ἰδίκθη ἰὸ 
Βδογυϊος δἱ (15 εσηθ; δηά ὑπϊγάϊν, 15 εὖ Π|κοῖγ [δῦ ϑοιὴθ 
οὗ [ῆ6 ΠΟΌΣΙΥ δηά οὗ δα τογαῖ ἔδυ οὗ Τυιἄδἢ σγογα 
ἰακδη ἴἰο γϑϑῖάθ ἴῃ δα ᾿ηρ᾽ 5 ῥαΐδοθ, δηᾶ δῖ ψ}116 
ἴογα [6 Ὺ ψογα ὑγοαϊθά 85 [86 Κίηρ᾽ 5 ὑσχγοϊόρόϑβ: 

ΑΞ ἴο [ες ἔγβί οὗ [656 ροϊηΐδ, ἱ 15 οἶθαγ [δῇ τῆ Κιηρϑ 
οὗ Το μοί κί ηλ 5 ὑσηθ γασα ἰῃ ἴπ6 αι οὗ οατγγίηρ ο 
ἴδε Κίηρε οὗ δῇ ἰηΐο οαρυϊνιγ. [1 2 ΚΙηρβ ΧΧΙΙ,, 
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43, 34, ἰΐ 15 βαἱά ἰῃαῦ Ῥῃδγαοῦ-ΝΘοδο ρυΐ ]εδοδἕδΖ, 

κίηρ οὗ Τυάδῃ, ἐπ Ὀομάς αὖ Εἰ ΡΙδἢ δηά αἴξοσισαγάβ οδγ- 

τὶ οα Ὠΐπὴ αὐναῦ δηά ἰμαῦ π6 οϑδῖῃδ ἴο Ερυρί δηά ἀϊδά 
ἴῆοσγθ. ἴῃ 2 (ἤσοῃ. χχχνΐ, 6, γα γτοδά ἰδαὶ Νορυςοδδά- 

ΠΟΖΖΑΙ Ὀουμηά 7εδοίαϊσιτι 10 ἔοιίοσβ ἴο οαγσν Ὦϊτη ἴο 
Βαδυίοῃ. [Ι͂η 2 ἤτζου. χχχνυΐ, 10, ἱΐ ἰ5 βαϊά, (μδὶ Νϑθυ- 
ομδάηοζζασ βοηῦ δηά Ὀσουρῃὺ Ποδοϊδοῃίη ἴο Βδῦγυϊου. 
ἈΑσοοοτγάϊηρ ἴο 2 Κίηρβ χχῖν, 12, [15 νγγὰϑβ 1 [86 εἰν; ἢ 
γοδσ οὗ Νοῦυομδάηοζζαγ᾽ 5 τοίρη (597-38 Β. 6.). [ἡ ἰῃϊ5 
οδρυϊνευ ]Θοϊδομίη νγὰβ Καορὺ ἔογ (Ὠἰτίγ-ϑονθη γΘΔΙΒ 
ὉΠ. Ἐν1]- Μοζγοάδοϊ γοϊθαβϑά τη οα [86 ὑυσεηΐγ-ϑονθηςἢ 
ἅἄδν οὗ [δες ὑεῖ τηοηϊῇ οὗ [86 γϑᾶσ [δὶ Ὧ6 Ὀδρϑῃ 
ἴο ταίρῃ, ὑδαὺ 15, ἰῃ [ῃ6 βργίηρ οὗ 561 Β. σὅ.; [12 Κίηρϑ 
ΧΧΥ, 7, 6 8566 ἰῃαὶ Ζοάοίασδῃ νὰβ Ὀουμάᾶ ΙΓ ἐοίοσϑ 

οὗ Ὀσαϑβ δῃά οδγγὶ αἱ Ὁγν Νορυοῆγδαάηρθζζασ ἴο Βδρυΐοῃ. 
Ιη Τογοηλίδῃ 111, 11, γα ἴθαγσγῃ ἰμβαῦ ἢ ραΐ ἰπὶ 1 
ὈΤΊ5ΞΟΩ, 850, δηά Κορὶ εἴτα ὑδοσγα {111 [86 ἅαν οὗ ἷ5 ἀδδι. 
Ϊῃ 2 Οἤσοη. χχχῖΐ, 11, 12, 1 15 5814 πὶ [6 Κίησ 
οὗ Αϑϑουσία (ρσοῦϑῦϊν Ἐβαγῃδάδοη) ἰοοῖς Μδϑῃβδββθῆ, 
κίηρ οὗ Ταάδιῃ, δηά Ὀουηά Ὠἴτη τἱῖ ἔουίοτβ δηά οαγγϑά 
τὴ ἴο Βαδυϊοη; νῇοσο Μδηδβθθῇ Ὁσγανθά ὑπο [6 
Ιογά, νῇο Ὁσουρδῦ Εἰσὶ αραΐῃ ἴο 76γιιβαίθμι 1ἴο Ὦ15 
Κκιηράομι. 

Οὗ οουτζθα, ἐδ ψ111 Ὀὰ οδ͵]εοιεοά, ὑπαὶ ἰξ Πϑδηΐοὶ 15 οογγθοῖ 
ἴῃ 5 ἀδία, ἐὺ 15 Βοδ το ον Ὀσοῦδῦ]6 ὑμαὺ 76 μοί δϊκίτη τναϑ 
ἰδίῃ ἴο Βαρυΐοι 1 15 (Ὠἱγά γϑασγ δηά σγεοϑίογϑα δηά 
ἰῃδὶ δ6᾽ γγαὰβ ἴδκδοη οδρθδνα ἴο Βαρυΐοῃ δραΐϊῃ ἰῇ 5 
οἰονθηὶ γοασ. ΤῊ ἱσυργΓΟΌΔΌΙΥ, Ὠονγανοσ, 15 ΤΟ 
ἴη8η οβϑοῦ ὉΥ τ86 οογίδίηςν ὑμαῖ Ζοαάσιδη τγα5 ὑνίοο, 

δὺ ἰοδαξῦ, ἰῇ Βαρυνίοη. Ἐὸσ ἴῃ Ἶοσγ. 11, 59, νγὰ ἰϑασγῃ (ἢδί ἴῃ 
ἢ15 ]ομγί γϑὰῦ ὯῈ σοηΐ ἴἰο Βαγοι, ἄουδι1655 δ᾽ {86 
Ὀομοο οἱὗὐ ΝοΡυο μδάηθΖζασ, δ15 ονογϊοσά; συ Ώοσθβϑϑ, 

ἷῃ Ὧῖ5 αἰδνθηί γοασ, 6 γα ἰδίκαῃ (ΠῚ ΠΟΣ 4 βϑοοῃηά 

1: Ἐηρβ χχν, 2 ἔ. 

3 
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ἰἶσηθ, δἴξζοσ ἢ δαά δοθῇ οδρίπγοά ψΏ116 οφηδοανοσίηρ ἰο 

Θ508Ρ6 δἴζογ [868 [411] οὗ 76 γιι58] 61. 
Α5 ἴο [ἢ βοοοῃᾷά ροϊηΐ, ἰμαῇ δοσζὴβ οὗ [6 νεβϑεὶβ οὗ {Π8 

Ὧουβα οὗ (ἢ6 [ογὰ πόσα ἰδίκθη ἰο Βδογυίοῃ ἰῇ 86 [Ὠϊγτά 
γοδσ οὗ Τϑοδβοίακίτι, {Πόσα 15 Ὧο ροοά γϑᾶβοῃ ἔοσ ἀοιυῦην 
16 κἰαϊοιηοηΐ οὗ ζδηϊοῖ. Τὸ 6 56, ]ογοηη δῇ οηυ- 

ταδγαΐθϑ ἃ ἰδῖρα ὩσΡΟΣ οὗ νϑϑβοὶβ οὗ [6 ἤοιβα οὗ [6 
Ιοτὰ δαὶ νγοσα οαττίθα αὐγαὺ δὖ ἴῃς δηδῖὶ οαρίυσγε οὗ 
7ογαβαίθα"; Ὀπῦ δοοογάϊηρ ἴο 2 Οἤτγοη. χχχνὶ, Νορυς,δά- 

ὩΘΖΖΑΓ 15 5814 ἴο βανθ οδιτί θα δύναὺ νϑβϑεῖβ οἵ [ῃ6 μδουβ6 
οὗ [86 [ογά ἴο Βαρυΐοῃ δἱ ἴῆτοα αἰβογοαῦ {Ἰπ|65, ομοα 
ἴῃ [86 οἷον γοασ οἵ 76 ῃοϊαϊκίτη (ν. 7), οὔοα ἃ ἴδ ν᾽ 
τοηΐῆς ἰαΐοσ ψῇθη Β6 οαττο αὐνὰὺ 7ϑδοϊδομίη (ν. 10), 

δΔηἃ ΒΏΔΠν δ [6 ὑπηα οὗ [86 ἀεςιγιςοη οὗ ]ογυβδίθσω 
(ν. 18). ΜΜογϑονοσ, ἰ86ὸ νυχϊοσ οὗ 2 Κίηρβ β8ὺ58 
(χχῖν, 12) ἰμαῦὺ 86 Κίηρ οὗ Βεαρυίοῃ, αὖ [86 {ἰπὶ6 
οἱ Το ῃοίβδομεη᾽ 5 οαρύϊνιγ, οὐ 1 Οΐἱθοθβ 411] 16 νϑϑ- 
8615 οὗ ροϊά ννϑὶοῦ ϑοίοσηοη δά τηδάβ 1 (δε ἰθρῖα 
οὗ ἰδ6 Ιωοσγά. ΑἹ οὗ ἰμθβθθ ἰδίοιηθηΐϊβ 8.6 ΘΒ 
ΓΟΟΟΠΟΙΔΌΪ6, ἢ γα βύρροβα ἰδαὶ ΝοΌυοπδάποζζασ αἱ 
ἴους ἀἰβδογοηΐ {ἰπ|65 ΟΔΙΓΓΙΘαὶ αἸΑῪ ρᾶγὺ οὗ {Ππ6 νϑβεοίβ, 
186 ἰαϑὲ ραγί Ῥοίῃρ οδγγι θα αἸΤΑΥ δ [86 ὑζτηθ οὗ ἴῃ6 Βηδί 
σδρίυτο οὗ 7 γυβαίοτα ἰη Ζοάθκιδῆ᾽ 5 οἱθνθηςῃ γϑϑσ. 

Α5 ἴο ἰδε ἰμιγά οὗ δ6θ6 ροϊηΐβ, ὑμαΐ βοσῃῆδ οἵ {δ8 
ΠΟΌΙΟΥ δηά οὗ [86 τογαί ἔδυ οὗ Τἀδῇ τπγοσα ἴακθη 
ἴο τοϑι δ ἰη [86 Ἰσηρ᾽5 ραΐδοθ δηά δὶ 6 ἴβογα ὑΠΟΥ 
γοσα ὑτγοαϊοα δ5 [δα Κίηρ᾽5 ὑυχγοϊόρός γα αν δὴ δριη- 
ἄδηοο οὗ δηδίορὶθβ ἔσοηι δηοϊθηῦ γθοοσάβ ἴο ὑχσονο [μια [ἢ]ϊ15 
ΤΏΘΔΥ ὙῸῸΪ ανα Ὅθοη σα τη Το μοἱδ κί, 5 ὑἰτὰ γϑαγ, 85 
[Π6 νυεῖῦογ οὗ  δηῖοὶ ἀθοίδγοϑβ. 

ΤΒυ5, ἴῃ 86 ϑογίρίυγοβ ὑδοσζηβοῖνοθ, ἢ 15 βαϊά ἴῃ 

2 Κίηρϑ χΧχίν, 14,15, ἰἕδαὶ ΝΟ δΠ6ΖΖΑΓ οδγγὶοα ἀνναῦ 
ἴο Βαδυΐοῃ ποὺ πιοσοῖν ]ϑμοϊδορίη δηά ἢϊ5 ννίνϑϑ, θαὺῦ ἰδ 

ΤΑῚ, 17-23:1 ς[. 2 ἘΠΏ;Β χχν, 132-17. 
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οἴἶούότβ (δαγίδεηε) δηὰ ῥσίηοος (5 γὴρ2) ἀπά [86 τηἱρϊν 
οὗ [86 ἰΪαηᾶ. [1}ἢἡ 116 Ὥβϑηποσ, ἴῃ δ. ;, 1---2, 10 15 ἱσταρ! θά 
δαὶ Το δοίδίο τη νγαβ οατγοά ἴο Βδουοη δίοηρ τ βοσὴθ 
οὗ [86 Ῥζσίῃοασβ (Ώθσα οδδά ῥαγέμρ) δηὰ οὗ [86 Κίηρ᾽ 5 
866ά. 

ἼὮΙ15 ουδίομι γγὰ5 ΘΟ ΟΠ, 8150, δημοηρ [86 Αβϑυσίϑη 

Ἰίηρβ. Τδα5, Τρ  ἢ-ΡΙΊΘΘΟΣ 1 ἰοοῖς 85 οβίδαρϑϑ ἔγοῃ 
ϑηδάιϊδηζΐοσι, 'σηρ οὐ Ὁ͵γαγίζηβϑῃ, ἢἰ5 βοῃβ δηῃά ἔδγηνυ. 
Αϑυγηδϑγαραί δηᾶ Θ᾽, δἰσηδηθθοσ 111, ἴσο, οοηὐηπρά [ἢ6 

ουδίοηλι.. ῃαίυπυαηι οὗ Ηδτγιηα δηᾶ Ὧ15 5005 ὝΟΓΘ 
ραζτάομοά ὉΥ ϑ'ῃδίηδήρθοσ 11, δηᾶ δοηΐ Ὀδοῖκ ἴο {ποῖσ 
Ϊαπιά. Ἐδϑαγδδαάδάοῃ σγδηϊθα ἔἕανοσ ἴο 1,411}, Κίηρ οὗ 78άϊ, 

δῃᾷ οετοά δι ἔγοπμ ἀϑηΐρ, ραν ἢΐπὶ Ὀδοῖς ἢΪ5 ροοάς 
δῃά [6 ἰαηά οὗ Βαεαζὶ.; Αϑῃυγθαηῖραῖ ββονοά ἔδανοσς 
ἴο Νβοῦο, Κίηρ οὗ Μεοιηρδίβ, πιδάδ ἰγοδίΐθς (ἀξ) τυὶτῃ 
Ηἴται, οἷοί βοά δίπὶ τὴ ρῥαγίϊοοϊοσθά ραγιηθηΐβ δηά ἃ 
ροϊάδθη Ὀδηά, ρυΐ τίηρβ οὗ ροϊά οἡ Ὧϊ5 βῆροσγβ, δῃᾶ ρὰνβϑ 
Ηἰπὶ 8ῃ ἰγσοῇ βυνοζά δάογηθά υἱ τῇ ροϊά νὰ (86 Κίηρ᾿ 8 
Ὠδῆλδ ὩΡοη ἰΐ, ργοϑοηϊθά πὶ ἢ ταροβ δηα ἤοζβα5, 
δηα οοἰδΌ 1586 4 Ὠἰτὴ 6δηἀ 15 βοὴ ΝΑΡυΞΠΘΖΙΌΘηΩΙ ἰῃ [86 
βονοσγοίσηςυ οὗ 8815." 

50 δηοηρ ἴἢ6 Ῥογβίδῃ ΚΙΏρΡΒ ΓΊΔΥ δα ποίοά (δα ἰγοαῦ- 

πιοηΐ οὗ Αβύγαρϑθ, Ογοθβϑυβ, δηά Νεαριυηδία Ὁγ Ουσγαβ; οὗ 
Απὐϊοοδυ5 βδοὴ οὗ Μιδάθς δηά οὗ ᾿ϑοιηοοθάθς ἰδ 
Οτγοϊομδη ρηγϑιοίδη, ὉΥῪ ᾿αγίαβ; δηά οὗ ΤἈρηϊϑίοοϊοϑ 
δηά ΑἸοϊριαἄθ5 Ὁγ ἰδΐογ 'ηρβ. 

Ηδνίηρ ὑδ5 τονϊονοά ναὶ ᾿δηίοὶ Ἡἰτηβοῖέ Ὧδ5 ἴο 
54Υ ψἱὮ τορασζά ἴο δὶ Νουα δ ηθΖΖασ σιγά αἸνα 
οδρίζνα ἴῃ [Ὧ6 ἰμιγτά γϑαγ οὗ ᾿ϑδοίακιτ δηα βῆοννῃ (δὶ 
ψὮδὺ 6 5405 Ἀδζιηοηΐζοβ ἢ δῦ γα Κηον ἔσουι [6 
ἀοοσιτηοηΐασν ονϊάθηοθ ὑγονι θα ὉΥ ἰδ τῃηοημτηθηΐϑ, 

: ΚΒ :, 20. 866 90 ραρεβ 22, 32, 34, 26. 
2 ΚΒΊ, Ρρ. 72, 88, 104, Ιοό, 112, 144, 148. 3 7ά., ᾿ὰ, 1432. 
4 ΚΒ ἱϊ, 167). 866 αἶϑο Ὀρ. 170, 172, 178, 184, 190, 208, 222. 
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6 ΔΙῸ ΠΟῪ ὈΓΘρΑσοά ἴο οοηβίδγ [88 δϑβϑυσωρυουβ τηθη- 
(ἰοηθα δῦονϑα. 

Ι. Ιὲ ἰ5 βαἰά, ἰμδαῦ Τϑϑηΐεῖ βεαῖὴβ ἴο οοηξοιηά {86 
τεἰτά γϑασ οὗ ]ϑ ποίει τυλτ {Π6 ἔουτί γεᾶγ βροΐκθη οὗ 
ὉΥ 7ογοηγδῇ ἴῃ οδαρίοσ χχν, 1. 

Ιῃ [Πϊ5 οὈ] οϊζοῃ, Σὺ 15 ἀϑϑ θά, ἰ[δαῦ [Π6 ἔουτ ἢ γοασ οὗ 
7οῃοίαϊκίπι οὗ νι ϊοἢ 1 Θγθηλδῇ βρθαῖκβ τυϑὸ 6 ἀἰβογοηΐ 
ἔτουλ ἰδ (Πϊτὰ γοδσγ οὗ ννϊοῦ 8161 βρθαῖβ. [Ιἢ νἱὸῖν 
οὗ 86 ὑοβυ πον οὗ ἰδ6 Βαρυϊοηίδη δηᾶ Ἐγρυρίδη 
τοοηστηθηΐβ, 10 15 ἐπ ροβϑὶ 6 ἰΟΩΡῸΣ ἴο Ὁρδοϊά {815 
δϑϑασηρίίοη. Ατηοὴρ δ6 Βαῦν]οηΐδηβ ἴῃ (86 (ἰπη16 οὗ 
ΝΟΡΟΟΒδάηοΖΖζασ, ἰἢ6 του ηδογ οὗ [Π6 1α5 γϑᾶσ οὗ ἃ 

Ἰὴρ νγὰ5 ἡοῦ 4116 4 [6 ᾿᾿Εγχϑὺ γοατ᾽ οὗ Ηἰ5 ϑδυοοθϑϑοσ, Ὀαΐ 
[6 γοᾶσ οὗ ἴδε Ῥορίηηϊηρ οὗ Ἦϊβ τείρῃ. ὙΤδα γε 
))6ΑΥ Ὀδρδῃ οἡ [86 ἤγχϑί οὗ Νίβδῃ ζο]ουνίηρ ἰὯ6 ἀδαδί οὗ 
Ηὶβ ὑσθάθοθϑθοσγ. ΕΣ δχϑίηρῖθ, [δ6 ασὶ ἀδίδα ἰδθϊοῖ 
οὗ Νουςπδάηρζζασ ἰο νηοῦ 1 αν δα δοορε5, 15 ἀδίθά 
ἴῃ ἴ86 ογιγ-τἰγά γϑασ, ἔουτγίἢ τηοηςῃ, ὑστοηΐν-ϑονοηίῃ 

ἄδγ. Τῇ ϑασίιοϑῦ ἔσοσῃ [86 σγείρῃ οἵ ν]]- Μογοάδος 15 
ἀδίοά 1 [6 5ἰχίἢ σηοηϊῃ, [6 ἔουτί ἄδῪ οὗ ἐΐε γεαῦ οὗ 
45:6 δερίπηίηρ οΓ ἐπε γεὶρῃε οὗ Ἐν1]- Μοσοάδορ. Σ ΤΡ 
ποχὶ δδιϊ οὶ 15 ἀδίθαἃ οὐ ἰδ6 26: ἄδν οὗ [6 βοοοηά 
το" δηᾶ ποτα 15 οὔθ ἔτοσῃ πα 22η4 ἀδγ οὗ [6 
τηϊτά τοη ἢ οὗ [86 βδῖηθ γϑδαγ." [ί 15 ἰῃογεΐοσε ον άθηῦ 
(πὶ 1π6 ἔογίγ- τὰ γοὰσ οὗ Νορυοηδάηθζζασ 5 6 
ΒΆΙΏ6 85 ἐδ γεέαῦ οὗ ἐδ δεγίμηὴης οὐὨ 186 γεῖρη οἱ Ἐνὶ]- 
Μαοσγοάδοξ; δηά (ῃ6 ἰαίοσ᾽ 5 βσϑὺ γὙϑᾶσγ 15 δῦ νουἱά 

Ὀδκ οΑ1164 ΌΥ τλδῺν 15 βθοοπά Ὑ68Γ. 
Το Εργρίζδηβ, πουγονοσ, ρυγθαθά ἃ ἀἰβογοηῖ τλοϊῃοά 

οὗ τϑοϊκοηίησ. “ΤῊ γϑασβ οὗ [16 Κίηρθ᾽ τοῖρῃβ ἰῇ {Π6 
ὑποηΐν -Θἰχί ἀγηδϑῖν (οὗ Εργρὺ) Ὀοσδ οὐ Νονν Ὑθδσγ᾽ 8 
ἄδγ᾽᾽; ἔοσς “1 15 ονϊάθηΐ ἐδαῦ 186 ἔγαοϊίοη οὗ [Ῥϑδζλ 

᾽ ὅ66 ἴοσ 18 υϑαρα ἢ (Π6 δοιρίιζοθ, 2 Κ.. χχν, 27. 
δ΄. νἱ, 55. 2]Ἁἁ., νὶ, 56. 
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186 ΕἸγοι᾽ 5] ἱποοσαρίθϊβ (5518) γεασ νψα8, δἴϊεσ 815 ἀθδίβ, 
ἱποϊιοα ἴθ (6 γβὶ γϑαγ οὗ ἢὶβ βιοοθβθοσ, Νϑοῦο. "Ὁ 

ΑΞ Ῥοίσιθ σοιηδσῖζς, “ΤΏ δῦϑοηοο οὗ οὐά σῃοητῆβ 

δηἃ ἄδγϑε ἔγσοσῃ [6 ἰϑηρίῃβ οὗ [86 τοὶρῃ βῇονεβ ἰδ [86 
ἀαῖοβ ᾶγὸ πῃ ἄχϑά στῃοητἢβ οὗ [6 γοδζ, δῃηά [δὲ 6 γὙθδῖβ 
τ οουηϊοα ἔτοῃθ Νὸν Ὑθατβ ἄδγ. 5 Τὸ αυοῖθ 
ὙΠ]οΐκοη," 86 Κὶηρ᾽β “ βΒϑοοῃᾷά Ὑθδσγ Ὀδρϑη υἱῦδ δα Εσϑὶ 
Νοῦν Ὑθαγ᾽ δὺ νοῦ 6 ραββθά οἡ [88 ΤΏγοΟ;Θ, 50 ἰδαῖ 
[ἢ6 ἰαϑὲ Ὀσόκθὴ γϑϑσγ οὗ 15 ὑγθάδθοθεθοσ ψὲ5 οουηϊθά 85 
Ὧ15 Ησϑι." 

ΟΥὐΐηρ ἴο [8656 ἔτο τηοϊβοάκ οὗ γϑοοκοηΐηρ, ἰὖῦ ἰ5. οῦὈ- 
νίουβ ἰδαῦ ἰδ6 ἰηἰτά γοᾶγ οὗ ἃ ἰκίηρ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ 
Βαρυϊοηίδη οδἰθηᾶδασ σου 6 ἢ15 ἔουγίβ δοοογάϊηρ 
ἴο ἴ86 Εργρίίδη. διθοηρ ἰδ ἩΘΌγον, 1 15 ΡΘΠΘΓΑΙΪΥ 
δρτοοά, ἰπαὶ [86 Εργρίίδη τηϑύμβοά οὗ σγϑοκοηίηρ 86 

ΘΔ οὗ ἃ κίηρ γγχὰ3 δηγρί ουδά. 9 
1. Τῇ εοχροάϊϊίοη οὗ Νοθυοπδάηθζζασ ἴῃ τῆ6 

τηἰτὰ γϑᾶῦ οὗ 7εδοίδϊκιση 15 βαϊά ἴοὸ Ὅ6 ἱροῦ Ὁ Ϊ6, 
Ὀδοδί56 “οὗ [86 ΔΥ ἴῃ νϊοἢ 7ογθαγ δῇ ἰῃ (86 ζο]ονίηρ 
ΥΘΑΣ βρϑδῖκβ οὗ τῆ Ομαδίἀδβδηβ.᾽" Ὧγ. Ὀσίνοσ, ἰῃ {ἢ 15 
βἰαϊοιηθηΐ, σοίοσβ ἴο ἰὴ6 2ϑίμβ: οὔδρίοσ οὗ 7οσοσζηϊ δῇ, 
ΘΘΡΘΟΙΑΙΥ ἴο πα ἔτει νοσβθ. Τῇ Ασηδσίοδῃ Βον βίοη 
ρῖνοβ [6 οὔδρίοσ 85 ἔοϊοννβ :ὅ 

(1) Το νοσζά μδῦ οᾶὰθ ἴο 7 σοσαϊδῃ οοποογηΐηρ 411 [Πα 
Ῥεδορῖα οὗ Τ δῇ, 1 μα ἔουσί ἢ γϑασ οὗ Τ᾿ ῃοἱαϊκίπι [6 50 
οὗ ]οβίδῃ, ἱν οὗ Ἰυάδῃ (6 βαῖθ τγὰβ [86 ἔσθ γϑᾶσζ οἵ 
Νουα δάπηοζζασ ἰσρ οὗ ΒΑΡΎ ͵οΩ), (2) τ Ὡϊςἢ 7οσοσαϊδῃ μα 
Ῥζορῃοῦ βραῖία υαὔΐο 411 (86 ρϑορῖθ οὗ 1υἀὐδῇ, δηά ἴο 411] [6 
ἐπ δαδιίαηίθ οὗ Τογιβαίοσα, βαυίηρσ: (3) Ετοσὰ δα τὨϊτίοοητἢ 
γϑᾶσ οὗ ]οβίδῃ 6 βοὴ οὗ ἀσηοῃ, ἰίηρ οὗ δ, ὄνθη τηΐο 

: Βσεβϑιοά, ΠΗ σίονυ οὗ ἘΡΥΡί, νοὶ. ἷν, 860. 975. 
5 Ηἰσίονυ ο7 ἘΕΡΙ, υἱ, 320. 2 Ονεϊολέξοδε Οςίγαξα, ἱ, 783. 
4 Ἑεορὶπαϊά ϑιυατὶ Ῥοοΐα ἰῃ συλ 5 δίοοπανγ ο7 δὲ Βέδίε, ἱ, 440. 
ὃ ὟΝ: οἶϊδ 85 ἔδσ δὲ ἴδ δηὰά οὗ νοσβα 23. 
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[ηὶς ἄδν, {π656 ἴῆγϑα δηά ἔνσθηῦυ γϑδγϑ, [6 ψογά οὗ ]εβονδῇ 
δίῃ οομα πηΐο τὴρ, ἀπά 1 ἤδνα βροκδθῃ πηΐο γοι, σιβϑίησ 

ὋΡ ΘΑΣγν δηά βροαϊκίησ; δι γε ἤδνα ποὺ Ὠραζίκεπεά. (4) 

Απά Τομονδῇ βαϊἢ βοηΐ τηΐο γοῦ 411] 815 βοσνδῃΐβ [ἢ6 ὕγο- 
Ῥδοίβ, στιβὶηρ ΠΡ Θασῖν δηά βοηάϊηρ [μ6πὶ (θα γε αν τοὶ 
Ἡρδσκοηρά, ποσ πο] ηοα γΟΙΓ ΘΓ ἴο ἢ687), (5) βδαγίῃρ, Εδίασγη 
ΘΟ ΠΟῪ ΘΝΘΙῪ ΟἿΘ ἔσοσῃ ἢἷ5 ον] αν, δηά ἔγοσῃ [δε ον] οἵ 
γΟΌΓΣ ἀοίηρβ, δηά ἀτοῖ] ἴῃ [86 ἰδηᾶ ὑπαὶ οπονδῇ Ὠδίἢ ρίνθη 
πηΐο γοῖ δηά ἴο γου ζδίῃοτϑ, ἔσοσι οὗ οἱ δηἃ Ἔνθ ἴοσ ὄδνοσγ- 

ταοσγο; (6) δῃὰ ρὸ ῃοΐ δἴζοσ οἴμοσ ροάβ ἰο ϑοσνε [ἤθη δηά ἴο 
ὙΟΣΘὮΡ ἔπθ πη, δη ρσονοΐζ τὴ ἢοῦ ἴο ΔΩΡΕῈΣ ψΙὮ [86 τ οσῖς οὗ 
γΟΌΓ βαηβ; 841 ψ1]} ἄο γοῦ πὸ δυτί. (7) Ὑοῦ γὰ βανο ποῖ 
Ἡρασκοηδά υπΐο τη6, Βαϊ [ἢ ]θονδῃ; μαῦ γε σδν Ὁσόνοόζζ τὴ 
ἴο ΔΩΡΈΣ ψἱ ἢ [86 ψοσκ οὗ γουγ μδηάβ ἴο γουῦ οσχ Ὠυσί. (δ) 
Τδοτγοείοσε [1.5 αὶ [ἢ ]ο ον δὴ οὗ μοβίβ: Βϑοδῦβα γα ανα οί 
Ὠεδασζά στὴν ψοσζσάβ, (9) Ὀθβοϊᾶ, 1 ν111] βοῃ!ᾶ δηά ἰαΐζα 411 168 
[Αγ 1165 οὗ 86 ποσί, βαϊτἢ Ἰοβονδῃ, δηά 1 ν1}} βεηά αὐΐο 

ΝΕΡυςΒαἄηθ6ΖΖασ (δα ᾿κηρ οὗ ΒαΌγν ΟΣ, ΤΥ βοσναηΐ, δη Ὑ1]]} 
Ὀσίηρ ποτὶ ἀραϊηβί [5 1δηᾶ, δηἁ δραϊηβὶ [6 ᾿πημδδιζδηῖβ 
τῃμοσγοοῦ, διά αραϊηϑδ 411 [686 ἡδίϊομβ σουπᾶ δρουΐῖ; δηά 

1 “11 εὐἱοσῖν ἀοϑίσου [θπὶ, δηᾶ πιαΐζα [πθπὶ 80 δϑίοῃβἢ- 

τηρῃΐ, δῃὰ ἃ δἰϑϑίηρ, δῃά ροσγροίιδὶ ἀδθοϊδίίουβ. (10) Μοζο- 
ΟΝΘΣΡΙ ψ011} ἰαΐκα ἔσοσῃ ἴθι ἐδ6 νοϊοα οὗ τηϊσί ἢ δηά [δ νοὶςθ 
οὗ ρ'δάμο, [86 νοΐοβ οὗ ἴδε Ὀγίδδρσοοσῃ δηᾶ [μ6 νοΐος οὗ 

ἐδ Ὀσὶάς, ἐμε βοιιηά οὗ {π6 τη ]βίοηθ5, δα [ἢ Ἰὲρῃς οὗ [86 
Ἰατορ. (11) Απά {πὶ5 ψοΐο ἰδπά 5.411] 6 ἃ ἀδϑοϊδίζοῃ, ἂαπά 
85 δϑοηὶθῃσαθηῦῖ; δηᾶ 656 ὩΔ.ΟΏΒ 5881} βοσνα {πὸ ἰκϊηρ οὗ 
Βαῦν ΟΣ βονθὮΥ Ὑθ δα. 

(12) Απμά ἰδ 581] οοπα ἴο ρᾶ885, θα βονθῖν γ6 ΑΓΒ 
86 Δοοοα 5ῃ6 4, (Πα. 1 Ἐ1]1 ρυπίβἢ δα Κίηρ οὗ Βεαθγοη, 
δηᾷ (μαὐ ἡδίζουι, βα: ἢ ]οπονϑῇ, ἔοσ ὑποὶσγ ἰηϊαυϊΐν, δηὰἃ 6 

Ἰαηὰ οὗ [6 Ομαϊάθδῃβ; δηᾶ 1 ν1}1 τλδῖκο 1 ἀεβοϊδίΐα ἔογανοσ. 
(12) Αμάϊ "11 ὈὉσίηρ ρου μὲ ἰδηὰ 41] τ νογάβ ΒΙΟΔ 1 
Ὦδανο Ὁσχγοῃουηςοά δραϊηβί 1, ανθη 811 πα 15 υυτιἴδη 1η (δ ϊ5 
Ὀοοΐς, τ Ιοἢ Ϊογοαλίδἢ ας Ὀσορηθϑβὶοα αραίηβί 411 [6 τ8- 
(ἰοῦβΒ. (14) ΕῸΣ ΣΏϑην παίϊοῃβ δη ργοδΐ Κίηρβ 5881] τῇδ Κα 
Ῥοπάτσῃηρη οὗ ἰδοτι, νθ οὗ ἴδηι; δη 1 Ψ111 ΓΘοοσρθηβ6 
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τμϑσὰ δοοοσάϊηρ ἰο ὑπο ῖσγ ἀθοάβ, δη ἃ δοοοσάϊηρ ἴο [δε νοσΐκ οὗ 
μοὶ Βαπμά. 

(15) Εοσ ὑδι15 βαι ἢ Ϊεπονδῆ, [86 Οοά οὗ Ι5ζϑοῖ, απΐο στο: 
Ταῖκα [815 σὰ ρ οὗ {πὸ νἱὶδο οὗ σαι δ τὰν ᾿δηά, δη οδιι58 1] 
[δα ἡδίϊοῃϑ, ἴο ῇοσῃ 1 βοηά ἴῃ 66, ἴο ἄγη 1. (16) Δηά ΠΟΥ 

80.411 ἄστη, δηά τοοΐ ἴο δηά ἔσο, δηά ὃς τηδά, Ὀδοδῦϑα οὗ [86 

βδιυνοσά [δὶ 1 Ὁ1 βοη δηιοὴρ πο. (17) ΤΏδΩ ἴοοῖκ 1 {Π6 
ΟΡ αἱ 7]ομονδῆ 5 βαηά δηά τηδάς 411 [86 πδίϊοῃβ ἴο ἀγιηϊς, 
πο Ὥοσῃ ο ονδῇ δά βοηΐ το: (18) ἰο τὶ, Τογυβαίοι, δη ἃ 
[π6 οἱ(165 οὗ ΤἸυἀδΔῃ, δηά (δ ἱίπρϑβ ἱπογοοῖ, δηὰ [6 ὑὉσίποθϑ 
ἐῃογθοοῦ, ἴο σδῖα ὑπθηὶ 84 «οςοϊαϊίίοῃ, δὴ δϑιοιϑησηρθηῦ, 

ἃ ᾿ἰδδοίησ, δῃ ἃ οἴσϑβο δ5 1 15 5 ἄαγ; (19) ῬΏΔΓΘΟΣ 
κίηρ οὗ Εσγρί, δηά Ὠἰ5 βοσνδηΐβ, αηά δὶβ Ὁσίῃοθβ, δηὰ 411 Ηἷ5 
Ῥοορΐδθ; (20) δηά 411 ἔα τιϊηρὶεά ρβορῖίθ, δῃά 411 [86 Ἰσρβ οἵ 
ἴῃς 1Δηά οὗ ὕΖ, δηά 411 [ἢ Κίτρβ οἵ [πο ἰδηὰ οὗ δε ΡῃΣ 5 η65, 
δηᾶ Αςηκοίου, δηά ΟδΖβα, δηά Ἐκζγοῦ, δηά {86 τοσηηδηΐ οὗ 

Αϑβῃάοά; (21) Εάοτι, ἀπά Μοϑῦ, δηὰ [πὸ οδιΙ ἄγθη οὗ Δσησηοῃ: 

(22) δηά 411 (88 ἰκίηρβ οὗ Τυσο, δηά 411 [6 Κίηρβ οὗ ϑιάοῃ, 
δη ὑπὸ Κίηρβ οὗ [86 15ἷ6 ψὩϊοῦ ἰ5 Ὀεγοηά [6 564; (22) 
ΠὨράδῃ, δηὰ Τϑηῖδ, δὰ Βυ.2, διὰ 411 (δαὶ ἤδανα [6 ΟΣ 8 

οὗ ὑποῖσ αὶν οσαὖ ΟἹ: (24) δηά 411 [6 Ἰρβ οὗ γαρίδα, δηὰἁ 
411 [ὴ6 ἰπρβ οὗ {6 τυρὶ ροορία ὑμαῖ ἅνοῖ! πὰ [δ 
ΜΠ οΓΏ655; (25) δηὰά 411 [86 ἱίηρβ οἵ Ζίτηγὶ, δῃά 411 [88 
Ἰήώηρβ οὗ Εΐδιι, δῃὰ 411] ἴῃς ᾿πὴρβ οὗ [86 Μεάεϑ; (26) δηά 

411 [86 ἱεῖπρϑ οὗ [86 Ὡοτγίῃ, [8 δῃὰἃ Ὡθδσ, οὔβ 1 δηοίποσ; 

δηῃά 411 [ῆ6. Κίηράοτῃηϑ οὗ [86 πνογὶἅ, νοῦ ἃτ προ (88 
ἕδος οὗ {86 οασίῃ: δηβιά [δε ἰωρ οὗ Θθβοϑηδοῦ 8841] ἀγίηῖς 
αἰζεσ ἴθι. 

(27) Διπά ἴδοι 588ῖ 54 υηΐο ἴδοι, ΤὭιϊ5 βα: ἢ Το βονδῇ 
οὗ Ἡοβίβ, ἴβε σοά οὗ ϑγδ6]: ΣηΚ γε, δπά ὕ6 ἀγυηΐοη, 

δηά βροῦν, δηὰ 11, δηά σίϑα Ὧο τἥοσε, Ὀθοδῦβα οὗ [δα διυνοσγά 
ΨΏΪΟΒ 1 ν1}} βομα δηοηρ γοὰ. (28) Απηὰ 10 541] Ῥσ, ἱξ [6 Ὁ 
τοῖβα ἴο ἴδκαε [6 σὰρ δ (Ὧν δαηὰ ἴο ἀσίηϊς, [ἤθη δῇῃδὶς 
τοι 58 απο ἰἤρηι, ΤὭιϊ5 βαὶτἢ Το ονδῇ οὗ Ἡοβίβ: Ὗα 584]] 

ϑυτοϊγ ἀτγίηῖς. (290) Εοσ, ἶο, 1 Ῥορίῃ ἰο ψοσγῖ ον] αὖ [86 οἱἵγν 
ὙΠΙΟΏ ἰ5 οα]16ἃ ΌὉΥ ΠΥ ἡδῖηθ; δῃά μοι γε Ὅ6 εἰἰογῖν 

πτπρυηϊθηοα ὙΥα 5841] ηοῦ Ὅ6 υῃριηϊδῃοά; ἔογ 1 ν1]1 οΔ41] 
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ἴορ ἴδε ϑ'νοζά Ὡροῖ 411 86 ἱπμαδίϊδῃῖβ οὗ {π οασί, βαϊτα 
7οδονϑδὴ οὗ Ἡοβίβ. 

(320) Τδοσοίοσαε ὈΓΤΟΡΏΘΘΥ ἰδου δραίϊησὶ ποῖαι 41] [656 
τογάβ, δη 5βαὺῪ απο ἴδοι, [ομονδῇ Μ11]} τοὰσ ἔσοτι οὐ ὨϊρΏ, 
δηᾷ υἱίοσ ἢὶβ νοὶοβ ἔσοτι δὶβ ΒΟΙ͂Υ οὶ ταίοι; δα 111} τ ΡὨΌΣΥ 
ΤΟΩΓ δραϊηϑὺ ἢ οἱ; 6 νν} 1 ρἶνα ἃ βϑῃουῖ, 65 Ώ6Υ ἐμαὶ ἰσεδά 
[6 σσᾶρβϑ, δρδίηβξί 411 [ς ἱπμαδιϊδηςβ οὗ {μα οδασίξ.Ό (21 4 
Οἶδα 50.411] οοπλδ βνθῶ ἴο {π6 οηά οὗ {π6 δασίξ; ἔοσ ᾿οδβονδῇ 
ΒαϊΉ ἃ ΠΟΠΙΣΟΝΘΙΒΥ ΙΓ [86 Ὡδίσηβ; δα Μ]]] δηΐοσ ἰηΐο 
Ἰαάρτηρηϊ τ 411 Ησϑῃ: δ5 ἴοσ [886 τίιοκοά, 6 Ὑ1}} ρεἷνο 
ἴποαλ ἴο ὑμα βινοσζά, βϑδι ἢ [6 Βονδῇ. 

(32) Τδυ5 561} ]εβονδῇ οὗ Ηοβίς, Βοδβοῖά, ον] 541] ρὸ 
ἔοσίἢ ἔγοπι πδίΐοῃ ἴο ἡδίΐϊοῃ, δηἃ ἃ ρσγοαὶ ἰδθιηροϑὶ 584]] 
Ὀὰ ταϊβϑάᾶ τρ ἔσοσῃ ἐδ6 αἱξοστηοβὲ ραγίβ οὗ {π6 δασίῃ. (33) 
Αμά [86 5[6ἰη οὗ Τ᾿ ῃονδῇ 5841] Ὀ6 δ ἰδαῦ ἄδυ ἔγοτζῃ οὔβ επὰ 
οὗ 86 φασί ἢ Ἄνθη πηΐο [86 οἴποσ οηά οὗ [6 δαγίῃ; [6 Υ 5}4]] 
ῃοῦ δα Ἰατηρηϊοηῖ[, ΠοΙ ΠΟΥ σαϊποτγοά, ποσ Ὀυσίοᾶ; [Π6Ὺ 5.811] ὍΘ 
ἄμπηρ ροῦ [86 ἔδοα οὗ [δα σγοιπά. 

Τὺ ν11 Ὅ6 ποϊρά ὉΥ ἰδ τοϑδάογ: 
Εἰτγϑῦ, [μαὺ ποίμίην 15 5814 θγο δρουΐ [πὸ ἐγ γοασ οὗ 

7οδβοίβκῖλ. 
Θοοοηαάϊν, ἐμαὶ ποϊπίπρ 15 βαϊά δροαὺ δὴ Ὄχρϑαϊιοη 

ἴῃ ἴ86 ἐουτί γϑδσ. 
ΤΕγαάϊν, τῃδὺ ἐὺ ἰ5 βαϊά βἰυρῖν, [δαὶ ἴ86 ψοσά οὗ [86 

Ιογτά οδσα πἴο 7 γα δῇ ἰὰ [6 ἔουγίἢ γὙΘδσγ. 
Ἐουτίηϊν, ἰδαὺ [6 ὈΓΟΡΏΘΟΥ τεΐοσβ ἴο ὄδνθηΐβ 5111] 

ξαΐϊατα ἢ τοΐογοηοα ἴο ἐδ6 ἔουγί ἢ γοασ οὗ 7ϑβοἱδκίη,. 
566 ψΟΙΓΒ65 9-22. 

ΕἸΠΗ͂, ὑμαὺ [86 ρῆγαβο ἴῃ 86 εἰρἰθοηςἢ νΈσβο, “85 1 

5. [815 ἄδγ, ἱπιρ1165 ὑπαὶ Τ1ἀδῇῃ δά Ὀδοα αἰγοδάν οου- 
αποτοά δηά ἀδναβίαιθά, 

[ΑΞΌΥ, τῃδὶ [86 ξαϊατα ἴο τηϑηϊοη ΝΟ οὔ; δά 6 ΖΖαγ᾽ 5 

οχρϑαϊιοῃ ἰῃ ἰδ6 ὑπϊτά γϑασγ, οσ εἰς ονοσϊογάβῃρ 1ῃ [6 
ἔουτί γϑδγ, 15 ὯῸ τΐοσε δι σκίηρ ἤδη Ὧ15 ἑαϊΐατα ἴο πγθη- 
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οῃ Νϑοῇο. Τῶθ ξαϊΐαγα ἴο τηθηϊοη ΝΘΟὮΟ 15 Θβ ΘΟ αν 
ποίδυγοσιἣν, 1 Ὧθ ψοσὸ 5111} ονοσϊοσγά οὗ 1ἀδῇ στ ῆθη 

1Π15 ὈΓΟΡΏΘΟΥ γγὰ5 τπηδάβθ. 
11. Τμα βἰδίοσηαθηὶ ὑπαὶ ἔμοσα γγὰβ δῇ Ὄχροάϊιοη 

1ὴ ἰὴ6 (πϊτά γϑαγ οὗ ]ϑῃοίακίτη 15 βαϊά ἴο δ.ῖβθ ἔσοῃι 
8ΔΏ ΘΙΓΟΏΘΟΙΒ ἰηϊογρσγοίδιίιοῃ οὐ {Ππ6 ρασγί οὗ [86 ψυχίτοσ οὗ 
Πδηΐθὶ οὗ 2 Κίηρβ χχὶν, 1, οουιίηθα σι 2 (Ὦγσοῃ. 
Χχχνὶ, 6,7. Τῶο νοῦβο ἔσγοῃλ Κίηρβ γοδάϑβ δ5 [οἹοῦσϑ: 

Ιῃ δὶ5 ἄδυνβ. ΝερυςμαάηοθζΖζασ Κίηρ οὗ Βαῦγίου οδπια Ὁρ, 
δηᾶ Τεομοὶακίτη Ὀδοδηια ἢ5 βοσνδηΐ ἰἴσχοα γϑασγβ: θῶ ἣδ 
[αγηθά δηά σϑρο]θα ἀραϊηβδ Ὠἰτα [ἡ. 6., τοῦ] ἃ ἀγραΐη 
δραϊηβὺ ἶσα]. (2 Κίωρϑ χχὶν, 1.) 

Τῆδ νοόγϑος ἔσομῃ Ογοηϊοΐθα γοδά {ππ15: 

(6) Αφραϊηβῦ δἰτπὰὶ οδπια τρ ΝΕ δάηοζΖΖασ Κίηρ οὗ ΒαΡγυ- 
ἴοι, δῃᾶ Ῥοιπηά Πῖπὶ 1 είογβ, ἴο οᾶστν Ὠἰπὶ ἴο Βαργίοη. (7) 
ΝΟ Ο δάμποζζασ δἷϑο οαγγὶο οἱ [ἢε6 νοβϑοὶβ οὗ [6 οί 
οὗ ]εῃονδῇ ἰο Βαρυΐοῃ, δῃά ρυΐ ὑζθηὶ ἰῇ δὶβ ἴθ ρἷα δἱ 
Βανγίοηῃ. (2 (ἤτσοῃ. χχχνὶ, 6, 7.) 

Οοτσηραγίηρ ἴθ νοῦβος τὲ Ὁ δηΐοῖ 1. 1, 1Ὁ 1] 6 
τοιλδσκοά: 

Εἰγϑῖ, ἰμαῦ ποιΐῆοσ Κιηρθ ποσ ΟὨγοῃῖοίθς σα Υ5. ΟἿΘ 
ψνογὰ δρουῦ δα γεϑὰσ οὗ [86 ὀχρϑάϊιὶ οη, ὯΟΓ 

ϑοοοηάϊν, τ ϑβοῖμοσ ΝΕ ΔΠ6ΖΖΑΓ ΟδΙ6 Ὁ ΟὔΟΘ, 

ΟΓΥ ὑνίςθ, ΟΓἨἩἍ βδονοσγδαῖ {1Π|65, 

ΤὨϊγάϊν, [μαὸ Τϑηΐοὶ ἄοοθς ποῖ 58ὺ δογίδίηρ δρουῖ 
1ῃ6 ρυζυἱηρ οὗ 7 Ποϊαϊκίπι ἢ ομδ1η5, ΠΟΓ 

Ἑουσίϊγ, αρουΐ [6 οατγγγίηρ οὗ Το δοϊαϊείτη ἴο Βαρυ- 
Ἰοη, Ὀπὶ 

ΕἸΠΉΪν, τῃδὺ Ὀοϊζῇ δηΐοὶ δηᾶ Οῃγοηΐοΐθϑ ἄο βίαϊα [παι 
ΝΕ Βδάηοζζασ Ὁσουρῃϊ ἃ ραγί οὗ [πὸ νϑϑϑοΐς οὗ [86 
Ὡοσβα οὗ ἰδ6 Ι.ογά ἴο Βαδυίοῃ. Τῶθβθα βἰαίοπιθηὺὶβ 

Ὠδττηοηΐζα ρογίθοιῦν τὰ δδοῖ οἴμογ, δηά, αἷβϑο, ἢ 
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2 Κίηρβ χχν, 123-17, ψΠΟΒ πηοηϊίοηβ ἰῃ ἀοίδὶϊ [6 
ψα55615, Ὁ1118γβ, δἴο., οὗ [6 Ὦοι56 οὗ {86 [ογά νι οἢ Το σα 
οαστιθά ἴο Βδῦνυϊοῃ δ [86 υἱπι6 οὗ [86 η8] οδρίιγο οὗ 
7εγυβαίθα. 

ΘΙχυδῖν, ἔθοσα 15 ὩῸ σϑβϑο, ὑμογοίοσα, ἔοσ βῃρροβίῃνρ 
(παῖ [86 νυτεῖϊεσ οὗ ϑδηΐοὶ σοί [ιἷἰβ ἱπίοσιγαϊςοη ἔσομ 
οὐἴμοσ Κίηρβ οσ (σγοηὶΐςοΐθϑ, σαι 1655 ἰδδὶ ἢδ6 τηϑδάθ δῇ 

“ΘΓΣΤΟΏΘΟΙΚ ἰηἰογργοίδ οη ̓᾿ οὗ θη. Τῆδ 5ἰαιοεηθηΐβ 
οὗ ἴπ6 ἰῆχγοθ Ὀοοΐκβ δῖ δοὐσγοῖν Βαγιηοηίουβ. ΤΏΘΓΘ 
ἷβ ΔΌβοϊιϊοῖυ ὯῸ ΟΥΓῸΣ ἴπ ΔΉ 1615 πδγζγαῖδννα, 580 ὅδ δ5 
σ8Ώ 6 566} ἔσοῃι ἃ σοση σίου οὗ ἢ᾽5 δοοουηῦ τ Ὦ 86 
δοοοιηΐβ ἴῃ Κίηρβ δηά (Οῃσγοηΐοῖθθ. Οἱ [ῃϊ5 τηδϊζοσ, 
ἴῃς ἀνοζαρε γτοδάθσ ἰβ 1.15ῦ δ5 ψ6 11 δο]α ἴο πιᾶρθ δ5 
[86 τηοβὺ ἰορατηθᾶ ὑσγοΐοϑδβθοσ ἴῃ Οπηβίθηάοη. ΤὭοσο 
15 ΠΟΙΘ 20 αἰδβραῖθ δνοιῦ ἰςοχβ ΟΓ νοζϑίοῃβ.Ό Τῇ 
Ιραγηθά οουηβοὶ ἔοσ [6 Ὀχγοβθοι τ! δϑβοσίβ ὑμπδὶ [86 
νυτὶϊοσ οὗ Τδηΐοῖ σοὺ δὶβ ἱπέοσιηδίζοῃ ἔσοῃμη Κίηρβ δηά 
ΟΒσγοηΐοΐοθϑ, δηά ἰδὲ Ὧθ «14 οὶ Κηον δποιρῇ ἴο [ἀκα 
1. βἰσαϊσῃΐ, δηά ὑσγεβύσηθϑ ὑἰδδὺ ὑμ6 ἱρῃογδηΐ 1ΌὙῪ, 5 
ογοάπϊοιιβ γοδάθεβ, ν1111 ηοὺ Ὀ6 δ᾽ 6 ἴο ρογοεῖνθ ὑπαὶ 15 
διδϑοσύϊοῃ 15 ηοῦ ὑὉσγοοῦϊ 

ΙΝ. [Ιᾧ 1:5 βαϊά ἰο 6 ἐπηρσοῦραῦῖία δαὶ Νερυ- 
οδδάῃθζζασ δἀνδηοθά Ὡρο 7ογυβαΐθπὶ ἴῃ [86 ἰμϊγτά 
ὙΘΑΣ οὗ ΪἸεμοιϊδίστη, Ὀθοδῦβθα ἴῃ Ποσοη δῆ χὶνὶ, 2, Β6 15 

5814 ἴο ανα οδρίυγοα (δγομβοη δῆ 15 ἴδ6 ἔουσί ἢ γϑαᾶσ 
οὗ ΤἸεδοίαϊση. Τῆϊ5 βἰδίοηρθης 15 Ὀδϑοαά ου [86 85- 
βυσαρύίοη μα ΝΕΡυομδάηθΖζασ σοι] βοδγοοῖν μανὸ 
ἄατγεά ἴο δάνδηοβ οὐ 7]6γιιϑαίθηι, ᾿ἰδανίηρ ἃ βίγσοηρ ρασζὶ- 
8505 οὗ Εργρίΐδηβ δηϊγοηοῃϑά ἰῃ ἢἰ5 γϑᾶσγ δηά δ βυιοῦ ἃ 
βίσαίϊοσις ροἱηΐ 85 (δγοβιγίϑη, νυ ῃΐοἢῃ οοσησηδηαοραά [ἢ6 

ΕπΡὮ;γχαϊεβ δηά ὑΠ6 σγοδῖ τουΐθϑ οὗ ροβϑὶ]6 γούσοδί [ΓΟ] 
Ῥαϊθβϑηθ ΌὉΥ νᾶὺ οὗ Ῥαΐσυγσγα δηᾶ ὉΚΥ νὰν οὗ ἴῃ6 Οτγου- 
[65 ν8]1ογυ. 

ΤὮ15 ἀγραπχοηῦ ᾿ηνοῖνοβ σον γαὶ δϑϑ τ ρ 5: 
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Τι ἰβ δὴ δϑϑυσηρίοῃ ἴο 540 δαῦ ῬΏδγθδοι- Νϑοῆο ὄνὸσ 
οοῃσπογοά Οδγομοηγίθηῃ. 1 2 Κίηρβ χχῆ!, 29, ἱΐ 15 
5844 ἰμαὶ Ῥδγδου-Νοοῦο σοῦ σὉὉΡ δραίϊηβδὶ 86 Κίηρ 
οὗ Αδβευγία ἴο [86 σίνοσ Επιρῆσαϊοβ; δηά ἰμαὶ Κίηρ 
7οβίδῃ σψϑηΐ δραϊηβὶ ἰπὶ δηά νγα5 51 ὉΥ Ὠΐη) δ Μερ- 
ἰΔ4ο. [Ι͂ω 2 (ῆσοῃ. χχχυ, 20, 10 15 5814 τῃαῦ “ΝΘΟΒΟ Κίηρ 

οὗ Ερσγρὶ ψοηῦ ἃρ ἴο ἤρδ δραϊηθδὺ Οδγομοιϑῆ ὉΥ 
ΕΠΡὮγχαϊοϑ: δηα Τοϑιδῇ σϑηῦ οὐ δραϊηδὺ Ὠἰπλ᾿" “!1Ὼη [Π6 
νΆΠΟΥ οὗ Μοερίἀο᾽ (χχχν. 22), δῃὰ ἰῇ ἰδθ Ὀδιια, 
]οβίδῃ σψὰβ 5ο νουημάθά ἰμδὶ 6 ἀϊβεα 5δοσγιν αἴζοσ 1ῷ 
]ογυβαίθηλ (χχχν, 23, 24ο,ᾳ[Ἠ.« Ὧαε αἵ ποῖ ἱηξογγηθά 
ψδοίηοσ Νεοδο σοδοῃθά Οδγομου δῇ ἴῃ [15 σαῃ ραίρη, 
ΤῸ ἢ 1655 ἰῃαῦ Ὧ6 οαρίπτοά 1. Οὖ οἠΐν ον ἄδθηςθ οἡ 
Ππ6 φυδ]θοῦ 15 ἰδ δ6 τοηΐ δ5 ἔδσ 845 Ε1ἸΌΪδῇ ἴῃ [86 ἰδηά 

οὗ Ηδπιαίῃ, νοῦ γα 5 ἰῃ [86 νδ]]16ὺν οὗ [86 Οτγοηΐθϑ οὐ 
[ῆ6 ψὰὺ ἴο ὑπ ΕἸ ργαΐοβ οὐ ψῇοβα ἰοὺ Ῥδπκ Οδγοδα- 
ΤΩΪΘὮ νγὰ5 βδἰοᾶ. Νοίίοθ, 10 15 ποῦ δῇ γγηθά ὑΒαῦ δ6 ἀϊ4 
ποῖ γσοδοῦ ἰδ ΕἸ ρῃσαϊθς, ἢοσ ἰδαὶ δα ἀϊ]4 ηοῦ οαρίτγα 
ΟΔγομοηλ ϑἢ; δυΐ ΤὩΟΓΟΙ͂ ἰμδδὺ πὸ ἰαχὶβ δαὶ να ανθ 

αϑϑοσί ταῦ 6 αϊά, ΟΥ ἴο Ὀ6 πλοῖα Ὀσϑοίβα, ἰδδί [6 

τοδοῖϑά ἐὺ ἐπ ἐδῖ5 σαγιεβαΐρη. 6. αἴὸ ἰπίοσῃχοά ζθγοῖν 
ἐδαὺ δ βοῖ οαἱ ἔοσ {π6 ΕἸ ΡΏταΐοβ δηᾶ Οαγοβοηγξῃ; αὶ 
7οβἰδῇ ᾿πϊοσέοσοα τὰ ἢΐ5 ρ'δηβ, δηα γα ἃζγθ εξ ἴο οοῦ- 
Ἰροΐυσγα 85 ἴο ψμοῦδμοσ Ὧἣ6 ρὑσγοοθθάρά ἔαγίπογ ἤδη Ε1Ό- 
Ϊαῆ. Ἐδιιοροσ, ὑμδαὺ Ὧο οοηίοιροσαδῆθουβ βϑοῦγοσ 

ουἱδιάα ὑπ6 ϑογιρθαγα βαΥ5 δηνίπίηρ δρουΐ δη Ὄχρϑάϊ- 
ἴοῃ οὗ Νϑοῆο αρϑϊηβδὶ Αϑϑουσία, ΟΣ οὗ Ὧ15 δβνϑσ μανίηρ 
οοῦθ ἰο Οδγομογϑῆ. 

Βευΐ ἃ γα ῃοῦ ἰοϊά 1η Τοσοσηδῇ χὶνὶ, 2, “᾿σοηοογηΐηρ 

186 ἀστὴν οὗ ΡῬΒδγδοξ -Νϑοῦο Κίηρ οὗ Εργρί, νϊοἢ νὰ ὉΥ 
{πΠ6 τίνοσ ΕἸρτγαιθϑ ἰῃ Οδγομοη βῆ, νοῦ ΝΟΡυοδδά- 
ὭΘΖΖΑΙ Κίηρ οὗ Βαῦνίου βιηοίθ 1ηὴ ἴῆς ἰουγίἢ γϑασ οὗ 
Τοβοίαϊκκιπι ἡ Τταθ. Βιυῦ 86 δβϑϑυπηρίίΐοη ἤθσθ 15, 

12 Κίηρϑ χΧχὶΐ, 12. 
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[μαῦ Ὀδοδῦβα [86 γῶν νγᾶβ ἴποσα ἴῃ [86 ἔουτἢ γϑαγ οὗ 
76 δοίακίτῃ, 1 πιασὶ αν αγγίνοθα ἴῃοσγα ἰῇ οσ Ὀαΐοσο ἢ 15 
[σὰ γεασγ, ἤθη Ὁ δηΐθὶ βαγβ δαὶ ΝΟ δάπθΖΖαγ 
ΟΔΓ6 ἴο Ϊογυβαίθη. Νοῖϊοε, ἰὖ ἰ5 ποῖ δῇισηηθά τῃδί 
Νεοῦο, ογ δ΄5 δστὴν δἱ ἰϑδαϑί, ἀϊά ηοΐ γϑδοῦ ἰδ Επρῆτα- 
[65, οΥ ἰδδί 1 ἀϊά ποὺ οαρίτσε Οδγομοην βῆ, ἰῇ ἰἢ6 Εσϑὶ 
ΥΘΔΙ, ΟΥ ἴῃ ἰῃ6 βθοοῃά ὑϑασγ, οἵ ἰῇ {86 ἰῃἱτὰ γϑᾶσ οὗ 
76 δοίαϊστη, Ὀυϊ Κἰμ ΡΥ, ὑπαὶ 10 5 δὴ δϑϑυπιρίίοη, δῇ 
Ἰηΐοσθηοθ, ὑβαὺ δ6 ἀϊά. ὙὙδοζα ἰς τὸ αἴγοοὶ δνὶάθηςο, 
ὯΟ ΟΧΡΙοἱῦ βδἰαιϊθηχθηῦ, οὗ ΔΏΥ σοη το ΡΟΓΔΏΘΟΙΙΒ δι ΟΊ, 

μαὺ Νοοῦο δίγηβοὶἔ ὄνὸσ βὰν ὑμ6 Επρῆσγαϊαβ; ποσ [δαὶ 
Ὦ15 ΔΙΤΩΥ ανὸσ οσοιρὶοα (δγομοη) βῆ. 

Βυΐ ἄοοϑ 1 ποὺ 58 ὺ ὑμαῦ Νϑοῦο “σοῖς ὉΡ δραϊηβί 
ἴμ6 Ἰάτρ οὗ Αϑϑυτία ἴο 86 γίνοσ Επρσαίοβ᾿ ἢ Τὸ 6 
βυγα; Ὀπῦ ὄανθὴ ὕοῃ [βροσίο δάυηττῖβ (παῖ [86 Ηδῦσγον 
νοΣ στησβῦ Ὧ6 ἰδίκθῃ Πόσα 85 τηθδηΐηρ “᾿βίαγιϑα ἴο ρῸ 0." 
Π, ονονοσ, ὑ815 6 ποῦ δάχηϊι ρα, ἤθη [ἢ6 βϑηΐθηςθ 

ΜΝ ΏΙΟ. ἔρον οδῇ ΟὨΪΥ Ὧ6 ἱἰηίογργοίθα 85 τθϑηϊην, 
παῦ 7οβίδῇ οϑῆγα οὗ ἴο τηϑοῦ Νϑοῦῆο οὐ ἢἰβ ψὰὺν Ῥδοῖς 
ἔσοτι Οδγοποη) βῆ οἡ ὑῃ6 Επρῆταϊος; οσ [Ὧ6 νασρ ψνοι]ά 
Ὦανθ ἴο Ὀ6 τοηδοσγϑά ΌΥ ἃ ρἱιρογέοος, νοῦ ροβϑι ΟΣ ν, 
811 οὐ οἷο ψουϊά ποίην το )θοί. 

Αγραδΐῃ, ΘΟΠΊΘΟΣΘ ΠΊΔΥ 56Υ͂, ἄοαθξ οῦ [δα τοχὶ οὗ 76γὸ- 
ΤΑϊΔὮ χὶνὶ, 2, οἰθασγῖν βίαϊθ, [δαὶ ΝϑρθυςπδάηοζΖζΖασ βηγοῖθ 
106 ΔΙΤῺΥ οὗ ῬΒΔγδοθ-Νοοῆῦο ὃν ἰδ6 γίνοεσ Επρῆσαϊοβ 
ἐπ (Διο βοηθῆ} Ὑε5. ΤΒ ΕΠρ]15ἢ δας πογιζοα νογβὶοῃ 
5.05 80ο.2Σ Βα [86 ΗΘῦΌτον ΠΥ ͵ι5ὺ 85 νγε 1] Ὀ6 τοη ἀογοά 

: ας Βμοΐ Ῥαίεῖ, Ὁ. 14. 

9 Ἰηϊτοάδιορά δ5 ἰΐ 15 1ηὴ ΗἩρῦσεν ὉΥ δι: οσῃνοσβο-οοηβθοινο. 
3 Ἰογοι δῇ χῖνὶ, 1ἱ, 2, γοδαβ 85 ἕο] ον: “ὙΠ ποσά οὗ ἴδε [τά νιοὶ 

ΓΔ ἴο Ϊογειίδηῃ ἰῃδ6 Ῥτορμοῖ δραίηβί ἴδε Οδηθῖος; αραϊηϑὶ Ἐργυρῖ, 
δγχαϊηβῦ [6 ΔΙΧΩΥ οὗ ῬΏΔΙβοῦ- Νϑοῦδο ἰκίηρ οὗ Εργρί, νῃϊοδ τὰ Ὁγ [ΗΠ οὉ. 
᾽αἢ ἴδε τἷνος Ευρῆτγαϊος, ἰη [Η Ὁ. δἾ Οδγοποσηϊϑῆ, νὩ]οἢ ΝΟ μδάποζζαρ 
ἰὴσ οὗ Βαῦνϊοη βπιαῖθ ἰη 186 ἔουτ ἢ γεδσ οὗ Το δμοίϊδικέτη ἰῃ6 βοι οὗ Ἰοβίδῃ 
ἰὴ οὗ ΤυΔῇ. 
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αἱ οὐ ὃν Οδγοποηυβῃ; ἴῃ Ὡοἢ οΔ56, 1 15 ΘαΌΔ ΠΥ ὑγοῦ- 
δΔΌΪ6 ὑπαὶ 86 Εσγρίξαηβ σογα αὐἰδοκοαά ψΏ116 θοϑιοσίησ 
δα οἰ, δ5 ψ Ὦ 116 ἀοίοθησίϊηρ ἰ0. Οταηίηρ, πουγανοσ, 
ἐδαῦ ἴῃ Εργρυΐδηβ δα ροββοβϑϑίοῃ οὗ Οδγοβουηϑῇ δὖ (86 
τηθ οὗ ἴῃς Ὀδίς6, 1 ἄοος ηοί ἔοϊουνν ἰπαῦ ἴον δδά 
Ῥοββαϑϑίοῃ οὗ 10 βίποβ [ῆ6 βσϑὺ γνϑᾶγ οὗ ]ϑῃοίδϊικίηι. [0 15 
οογίδιηϊν ροβϑιῦϊθ, (δὲ ΠΟΥ ΤΔΥῪ δᾶνα οαρίυτοά ἱ, ΟΣ 
ἴμαῦ 1 ΤΔΥ ἢᾶνα νοϊυηίαγιὶν ἰἤτονι ὀρθῇ 105 ραΐθϑ 
ἴο ἰΐδηλ, Ὀοΐνγθοη ἰδῇς ἰτἢ6 σψθη ΝΟΡυοδδάπθ6ΖΖαγ 
Ὀεπδιορσοά ΪἸογυβαίθη ἴῃ [86 ἰμἰτά γϑασγ οὗ 1ϑῇῃμοϊδϊσίτι δηά 
[86 ζτη6 θη 86 Ὀαιι16 νγὰβ ἰουρῦ 1η ἢ15 ἐουγίἢ γοᾶσ. 
ΤἼ6 ἰδθ]οῖβ σον ἰμαὲὶ ΝΑΌΟΡοΐαθθασ γγὰ5 501} τεϊσηΐηνσ 
1η [86 Βεοοηά τηοηΐῇ οὗ ἢ5 ὑτνοηῖγ-ἢσγϑῦ ὙΘΑΓ δηά ἰῃαΐ 
ΝΕΌΘο δάποΖΖασ νγὰ3 οοσίδιηϊν Κίηρ ἴῃ [Ὧ6 ἔουγίῃ τηοηϊἢ 
οὗ [88 βϑαῖθ γϑᾶασ. Τδα]δϑὺ ἰδ 16οὐ ἔσοσῃ [86 τοὶρ οὗ Νδθ- 
ΟΡοΐδϑδϑασ ὑ815 ἔδυ ρυ Ὀ]15ῃ6 ἃ 5 ἀαϊοά 1π [86 24 πιο ἢ 
οὗ {86 αϑ5ὺ γϑδσζ οὗ δὶβ γτεῖΐρῃη. ΤΒδ ἔχθει οὗ Νερυοδδά- 
ὨΘΖΖΆΓ ἰ5 ἀδίδά οἡ [86 141 ἄδγ οὗ [6 41ὰ τηοητᾷ οὗ [86 
ΒΩΙῚ6 γεϑᾶσ. βεῃ Νερυοδδάηθζζας ἢδα Ὀδθη ο8]1164ἃ 
Ὀδοῖς 5ο βΒιιάάσηϊν ἴο Βανουι ὉΥ ἰδ6 ἀδαι οὗ δὲβ ἔδαύδμοσ, 
Ὑδδαὺ τόσα ᾿κοῖγ ἴδῃ ἰμδαῦ Νϑοῦο βδοιά αν βεϊζεά 
ὍΡοΩ [ἢ15 ορρογίπηϊο ἰο ονοσση ἰἢ6 ψῇοΐα οοὐυπίτν 
85 ἴδ δϑ ἴ6 Επρῆγαϊε δη ὑπαὺ (ὐδγοῃϑηγϑῆ βῃοιά 
ἴδνα βυσγοηάδογοά ἴο ἴα Αἱ ᾿ἰϑαϑῦ, 0 οὔδ οδῇ θην 

ἰῃδαὺ {Π15 ΔΥ ἤᾶνθ δαρρεηθά. Μοσγ δγάπουβ δηά 
Ἰοηρίδν οδιηραὶρηβ Ὧανα Ὀδ6η σηδάδ Ὠππατοϑαάς οὗ {1π|65. 
Α ἴον σσεοῖκβ ἀγὸ 411 (ῃδαὺ νοι Ὅ6 ὩΘοσϑϑασΥ ἴο στο ῖ 
ἔτουτῃ Ῥοϊυβίασα, οσ δζα, το Οδγομθη βῆ. 

ΕἸΛΑΙ͂ν, οσσανοσ, ὄνθῃ ρσγδαηϊϊηρ ἰδῇ ΡΏΔγδοῃ-Νοοῦο.. 

ΟΣ ἢὶ5 ΔΙΏΩΥ σοδορϑά ὑπ Επρῆσγαϊαβ ἴῃ ἰδ ἢσγϑί γϑᾶσ οὗ 
7οῃοίδϊκίηι, δηᾶ ἰῃαὶ Οδγομουϑἢ νγὰ5 οδριυτγοά, οΥ οὐ- 

σαρΓ᾽οα ρϑϑδοθαῦῖγ, Ὁ ἰδε Εργρίίδης Ῥαδΐοσα 86 ἰδίγά 
γΟΑΣ οὗ Πομοίαικίτη, δὶ ἰο ον Τδδαὶ Νορυοδδό- 
ποζΖαῖ ἀἰά ποῦ Ὀοβίορα [εγαβαίθηιχ ἰῃ πὲ ἰπϊτά γοϑᾶσ οὗ 
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7οποϊαϊκίτι, θδοδυθα Βα νουἹά ποὺ αν ἀδτγοά, ξοσγϑοοίὮ, 
ἴο ἴορανβ ἃ δβοβίσϊα ἔογίγοβδϑ 1 δὶς τοαγσὺ (Οογίδιηϊνυ ἠοῖ. 

ΘΌΟΘΩ [Πίηρθ ἀῦα ὁσουστιηρ 411 [86 (ἡπ|6 'ἴῃ τηοάσγῃ νγδγ- 
ἔατο δῃηᾶ δανα οοοσυστοα 1η οουηΐοββ οδιραὶ Ὼ5 Ξίποθ 
[86 Ῥορίηπίηρ οὗ Βυπηδη Ὠἰδίοσν. ἸΝ1ῸΏ685 1π οὖῦ [16- 
τη ϑύγαδθθοιγρ δηά Ῥογὶ Ασίδυσς δηά Αὐγίδηορῖθ δηά 
Απηΐψεσρ. Ἦ ἴθ55 ὕθποδ δηᾶ οἵμοσ [14]184ηῃ ξογίσγαϑβθβϑ 
ἄυστίηνσ Ναροΐϑθοῃ 5 οδιηραὶρῃὴβ ἰῃ [{αἷγν. ΥΙ[Ώ655 
ΘΟΙΡΙΟ᾿Β οδττυτηρ [Π6 γγὰγ ἰηΐο Αἰτίοα, ψἘ]6 Ηδηηραῖ 
85 511 τ ΐη κυγιηρσ ἀϊδκίδηοα οὗ οπιθ. Υπ 685 
ΝΕΡυο δάποζζαγ᾽ 5 οὐσῇ οδυηρϑὶρη ἀραϊηδὶ 76 σιιϑδίθση, 
ΨΠ1ΠῸ6 ΤΎγα τνὰβ 5.1} υποοηαμποζοά ἰῃ δὶ τθᾶσ. [{ 15 
Ῥοσγίθουυ οὐνίοιβ (δαὶ ΝΟ οΠδάη62Ζδγ οου]α ΘΟ] ΌΟΣ 
Ῥαϊεςιηθ δηά ϑυτίβ, 1 νοιἹὰ Ὀ6 οἷν ἃ αυδϑυίοῃ οὗ {1π|6 
θη ΟἸγομοιηϊθῆ δηά 411] [0)6 οἴπογ οἱζο5 μοίά ὃν 

Εργρίδη ραγγίβοῃς σημϑδ 811}, 45. ᾿δηζὶρ [611, δὰ παά ἴο 
[411], ρθη Νδροΐδθοῃ οουἹά ποῖ παῖ μοδά δρϑίηβί 86 
4111|δοὦ ἰσοορβ δῃά οοπλα ἴο 105 γοϊϊού. ΕῸΣ 1: ἰ5 ποῖ 
᾿Ξ ῖγ---ὖ ἰοασὶ ψγ βάν πὸ ον δηςο--(Παῦὺ οἰ ποσ 
Βαῦυϊοη, οσ ἰδ 1ἴη6 οὗ ΝοΌποδδάποθΖζΖζαγ᾽ 5 οοσησηπηὶ- 
οδύοῃ σῇ Βαογίοη, νγᾶβ ἴἢ ΔΠΥ ἀδηροσ, οὐ οϑῇ ἢδνθ 
Ὀδοη 1 ΔΩ ἀδηροσ ἔσγοτῃ [86 δγγθϑ οἵ Ερυρὶ ἤθη 
Ῥγοϑοηΐ ἰῃ ϑυγία. ΕῸΓ ἃ Ὠυπατοά γϑαζβ, ἰἣθ Ερυρύλδηβ 
δά πιοῦ ὑπ6 Αβϑυσγίϑδη δγι165 ΟἹ ΤΏΔΩΥ ἃ δεϊά δηά δδά 
Ὀδοη τορϑδίθαϊν ἀοξοαϊθά, δηά [6 ἰαηπά οὗ Εργρὺ παά 
ΤΏΔΏΥ ὑἰγγ65 Ὀθθ οοηαπογϑα ὉΥ ΠΟΥ τόσα ψασῖκα ἔοσϑ. 

ΝΕΡυοΠδάμποζΖζεασ᾽ 5 ΓΏ.165 ΤΟΊ οΟΙΏΡρΟΞΘά ἰΔΓρΟΪΥ οὗ [86 
5816 ζηδίογι 815 ἃ5 ἴἤοβα οὗ ἢϊ5 ὑγϑεάδβοθθοιβ οὗ ΝΠ ον θῇ, 
8Δη4 Ξυοοροάρά ἴο ὑποὶσ στοπόονψῃ δηὰ τ] ΥῪ δυροσίοσγ- 
τ. Ηδ ζδΔῪ Ὑ611 ανθ σβϑκδά υχυοῦ ἴῃ ἢ15 σοηβοοι5- 
Ὧ655 οὗ 5ἰσθηρίῃ. [Ἃ πχυδὶ Ὧδ6 τοι] ογθα αἷβο ὑπαὶ 
Οδγοδοηϑἢ γγὰ5 ποῦ οὐ {Π6 τπηοβὺ ἀϊγοοῦ [1η6 οὗ οοσησηι- 
ηἰοαίύίοη Ὀδύνοοθη 7ογαβαΐοπὶ δηὰ Βαρυνίοη. 78 τουΐα 

ἔτοσῃ Ϊεγιυβαίθι ἴἰο Βαῦυΐίοη ὮΡ αν οὗ ᾿ϑδηιαβοῦβ δηά 



ΝεδυςῃδάπεζΖζαγ᾽ 5 Ἐχρεαϊίοη 79 

Ῥαίγυγτγα ογοββοά ὑπὸ Ἐπιρῆγαϊοβ δρουῦ 250 πι1165 Ῥοίονν 
Οδσγοποη ἢ, δ 8 ρΐδοε οδ θὰ Ταρβαοιβ νΘσα ἴἤοσα 15 
8 βῆδιον ἔογά οἔΐζθη οἷν εἰσβίθθῃ ᾿ηοῆθς ἄθορ. Ηδχγα 15 
Πογα [26 ἴδῃ ὑδουβδηά οἵοβθοά, Ηδγα ἰ5 ογα Αἴοχ- 
δηάογ οσγοββϑά (ἄστ., “1, 7). Αβ Ἰοὴρ 85 86 Βαρυϊοηΐβηβ 
ΠοΙά οοπΐσοὶ οὗ 15 ἔογσγά δηὰ οὗ Ῥαΐπιγσα δηά 8) 6- 
ΤΑϑοῦ5, ὑποὶσ ποθ οὐ οοτησηϊιηϊοδίίοη τὴΐϊῇ Ραΐθϑβ- 

[1ὴ6 πγουρῃ ἰδ6 ἀοβογὶ νουϊᾶά Ὅ6 5αἴῖθ. Νϑοῦο 5 οἠΐϊ 
ῬΟΞΘΙΌΪΘ υἷδῆβ στηδὺ αν ὈδθΩ οἰἴποσ ἰο βρῃϊ δηά 
οοησῦεσ ΝΕΟΡυΟμδάηθΖΖασ Ὠϊτηβοῖέ 1 Ῥαϊθϑίϊηθ; ΟΣ ἴο 
ῬὉτοαῖς ἢὶβ 1π6 οὗ οοτητηπηϊοδίίοη αὖ ᾿βδιηδϑοιβ ὉΥ̓͂ 8 
ΔΙΤΩΥ δοίϊηρ ἔσγομι Ηδιηδίς οὔ ΤΎΤΟ, οσ δ ΤΆρβδουβ 
ΌΥ δῇ ΔΙΊΩΥ δοίϊηρ ἔγομχ Οδγομοηνϑθη. [Ι1π οὐἴμοσ οὗ 
[656 ο4565, ἰῆ6 ὑτατρἢ οὗ [6 Εργρίϊδηβ πηυβὶ αὖ Ὀοϑῦ 
ἢανα Ὀδθη Ὀπὶ ἰοΠΊΡΟΓΑΓΣΥ, 1655 πο Ὺ δά Ὀδοη ρονγογ- 
ἔα] Ἔποι ἢ ἴο ονογοοσηθ ΝορυςδδάμοΖζασ᾽ 5 δύτην, δηά 
[π6 ΔΓ οὗ δὲ5 ἑδίῃμεσς Νροροίδϑβεγ, ἰὰ [86 Π6]ά. 

Ν. [Ιὐ 15 δϑϑοσίθά, ἰδδῦ ἰῃ6 Εργυρίϊδῃβ δδά βη]ογϑά 
αηάθρυϊοαά ΘΌΡΓοαΔΟΥ 1 Ῥαίθϑυϊηθ [ῸΓ 5ΟΠῚΘ γθδῖ85 
Ῥοΐοσγα 86 Ῥαΐι]6 οὗ Ο(δγοποι ἢ. 

ΤΕς ρύγροβο οὗ [ἢ15 δϑβϑοσίίοη 15 ἴο 5ῆον {δμδὶ [6 
βἰαϊοσηθηΐ οὗ ᾿ϑ.δῃϊσὶ 1,1, ἴδ ΝΟ ομδάποζζαγ Ὀοϑιορϑά 
7ογυβαίθηι ἱη [86 ἰῃἰγά γεᾶσ οὗ 7ϑμοἱδϊκι πὴ 15 ἔδῖϑθ, 1η85- 
ΤΟ Ὦ 85 86 Ὀδύα οὗ (δγοβοηγ ἢ γγὰβ ἴῃ (δα ἔουσί 
γοδζ οὗ {π6 ἰαζῖεγσ. Νο ὑτζοοῖβ δὰ ρίνϑ ἴῃ βυρροσγὶ οὗ 
[815 αϑϑοσιίίοῃ; δηά νγὰ οἱαίτι, (δ 10 15 ἃ ΡΌΓΘ ἀβϑ τ ρ( ἢ 
Ὀαβοά πὡροη ἰπϑυβηοϊοηῦ ον ἄθηοθ, δηά 8 Ὀερρίηρ οὗ (Π6 
Ὑ8οἿ6 απαϑίοῃ δ 155116. 

Εοσ, ἰῇ {86 Εσγϑὶ ρίδοθ, [88 τϑοοσάς οὗ Ερυρί ρίνβ ιτ15 
ὯΟ ρστοιηά ἔοσ βυοῦ ἃ βίαϊοιηθηῖ. Ῥχοΐξ. Βγθαβίθά, ρἶνε 
15 ΟΪΥ ὑνὸ Ερυρύδῃ ἀοοςυπιοηΐβ Ὀδαγίηρ οἡ [Ὧ6 τεὶρῃ 
οὗ Νϑοῦο, ποίῖποσ οὗ νοῦ 50 ποῦ 85 τπηϑηϊοβ Ρ4]65- 

ἰἴῆ6. Ἴδα Βεαρυ]οηΐίδη ἀοουτηρηΐβ ρῖνα 5 20 ἰπίοσχδ- 

: Αποίοηξ Κεζογάς οἵ ἘΦΥΡί, νοῖ. ἵν, Ῥαζοβ 498, 499. 
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το Ὡροῦ δα 5 ]6οῖ. ΤΒΘ ον δυϊποσιῖθβ τορασζάϊηνσ 
[86 Ῥαϊδβϑιηΐδη Ὄχρϑάϊ!οηβ δηά γοϊδυϊοηβ οὗ Νοῦο ρίνθηῃ 
ὉΥ ΡῬτχοῖ. Ῥοίσιθ 1 δὶβ ΗΠ δίογν οὗ Ἐρυρέ ατὸ Ἡοδσγοάοζιις 

δηά 86 ΒΙΡΙ6 δηά [6 ἔγαρτηεηΐ οὗ δὴ Ερυρίίδηῃ σηοητῖι- 
τηϑηΐ ἔουηάᾶ αἱ ϑδιάοη. ΑἹ] ἐδαὺ Ἡδγοάοίιβ ἢδ5 ἴο 58 0 
Ὁρου ΝΘΟΠο 5 οοηηθδοίίζοη τὴ Ῥαϊθϑυηθ 15 85 [οἱ] ονν: 
“ΝΘΟδΟ ανίηρ σομ16 ἴο 8 Θδηραροηηθηὺ τῇ [6 ϑγγίδης 
οὐ ἰδηᾶ εὐ Μαράοϊιβ, οοῃσποσγοά ἤθη, δπὰ αἵΐοσ [6 
Ὀφιι]6 ἰοοῖς Οδάγιϊθ, ψῆϊοῆ 15 δ ἴασρα οἰΐν ἴῃ ϑυτγίδ. 
Αἰζοσινασγά, μβανίηρ τοϊρηθά βἰχίθοη γϑᾶσζβ ἰῃ 411, 6 ἀϊδά 
δηά οὔ 186 Ἰϊηράοχμ ἴο 1.15 ϑοῃ Ῥ5δ:,)}15.᾽᾽ 3 

ΤὮΘ ὈΙΌΪ] 1.41 δουζοαβ οὗ ἱηξοσηγδιίοη Ὡροῇ {Π|15 πιαιτοσγ 
ΔΘ ΘΟΧΟΓΣΟΙΩΘΙΥ Τηραροσ. 7θγοη δῆ τηθη!οη5 Νϑοῦο Ὀθύῖ 
ΟὔΟ6---ΠΔΠ ον, ἰη χῖνὶ, 2, νϊοδ γοδάβ ἴῃ [6 Α4ηιογίσαπ 

ϑδιαμάαγά Εαϊίοπς: “Οἱ Ἐρυρῦ: οοποογηίηρ [ἢ6 ἀγν οὗ 
ῬΠΔγδοῦ-Νοοῦο ᾿ηρ οὗ Εργρί, νοῦ τὰ ὉΥ [δ6 τῖνογ 
ΕπΡΏταϊαβ ἴῃ [ΗΘΌ. δ᾽) ΟΔτομου βῃ, πο ΝΕθαομδά- 
ὭΘΖΖΑΙ Κίηρ οὗ ΒαΌυου βυηοία ἰῃ ἰἢ6 ἔουγί γϑαγ οὗ 
7οῃοίακίτη Π6 βοῇ οὗ ]οβίδῃ 'ΐτρ οὗ δῆ. [0 ἰδ 
ῬοΟβϑὶθ]6, αἷδο ὑμαὺ 7ϑγϑυϑ δῇ σοΐοσβ ἴο [26 ρογίοά Ὅ6- 
ἴοτα Ἰϑμοΐδϊκίηγ 5 ουγί ἢ γὙγϑᾶσ ἰὼ χὶν, 1, νϊο τοδάς: 
“ἼἝδΒα νοζγά οὗ Ἰϑοδξονδῇ ἰδπαὺ οδῦδ ἴο Τογουδῇ [ῃ6 ὕτγο- 
Ῥμοῦ οοποοσγηηρ 86 ῬἢΣ κι η65, Ὀοΐοσα δῦ ῬΠΔγαοῖ 
βιηοΐα (δζα. Τῇ Ερυρίίδη ἔσαρτηθηῦ ἔγοῃχ δίάοῃ 
Ῥτονθδ σηθγοῖν ἰδαὶ Νϑοῦο δὖ δοζηδ {ἰπ6 1ἢ 15 σείσῃ 
Βοϊά ροβϑβϑϑϑίοῃ οὗ ὑῃπδὺ οἱΐυ. 

Τὸ 566 15 οἶδαγ [θη [δαὶ νὰ ἀὸ ἔν 1.5 1Ε6 ἃ τη ἀϑϑογί- 
ἱηρ, ἰῃαῦ ἐδ γ6 15 20 βυϑήμοϊθηϊ γϑαϑοῇ ἴοσ δβδϑυπγηρ ὑπαὶ 
{π6ῖ6 15 δηγίδίηρν ἱτρτοῦ θα 1ἢ ἰδ κβἰδίθηγχθηίβ 
οὗ ἐῆ6 Ὀοοΐ οὗ ᾿ϑδηΐοὶ δρουὶ {π6 οδτηραίρηβ οὗ Νϑρυ- 
οὔδάμοζζασ αραϊηϑὺ 7ογυβαίθημ 1 [6 ἰπιτά γϑασ οὗ 
7 οί δῖ. 

ΝΙ. Ιὐ ἰ5 βαἱά ΌΥ ἰδ οὐἱῦοβ ἰδαὺ ἰἢ6 οαγγυιηρ 

: 5686 νοΐ. 1}, 236. 3 Β'-, 11, 159. 
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ΑΑΥ οὗ Ἰυάσδῃ ἰηΐο ΟΔΡΌΝΙΥ ἱπ ἴπ6 ἰμἰγά γοασς οὗ 
7ομοϊδίσπι 15 ἰραϊν ἱσυρσορϑῦϊα Ὀδοβδῦβα “10 οοηϊγδάιτοςβ 
811 οςοπϊοσμρογδηθοις δοοουηίβ. 

Ιραϑυλυοἢ 85 ὑἤοσα δα 20 οοῃίθηιροσγαηθοιβ ἄοου- 
τηϑηΐβ Κηοντ, ψὨϊοῆ 56 οὔθ ψοσγά δροιυΐ [6 τιονο- 
τηϑηΐβ οὗ οἰἴμοσ ΝορυοδμαάηβζΖΖζασ, οσ [οοίδϊκίτη, ἱῃ [6 
ἐμὶγά γοατ οὗ ἴμ8 ἰαϊοσ Ἰπῆρ, γα ΔΥῪ βαΐοϊν σὰ]6 [815 
οὈ͵θοῦοῃ οαὖ οὗ οουτί. [10 σδηηοῖ δ ἴοο 5γοη συν θτ- 
ΡῬδαβιζοά δαὺ νμδΐονεσ 815 οσϑϑά, οσ ἰθδαγηϊηρ, Οσ ογι υἱοδὶ 

δουσηθῃ, ΟΣ ἰηϑὶρῃϊ, {π6 ἐρ5ὲ αἀϊχτδ, 6 πλοῦ δβϑογίϊοῃβ, 

οὗ ΔΩΥ͂ τδη ἢ τοραγά ἴο [86 τηονθηχθηΐβ οὗ {π6 Κίηρβ 
οὗ 86 ἐἰπη6 οὗ ΝΟ, δάηθΖΖζΖασ, ἀσα τνοσίδν οὗ δΡϑο- 
Ιαἴοῖν το οουηϑίἀογαϊίοη τυ βδύβοονοσ, ᾿πβοΐδσ 85 [ΠΟΥ δγα 

υηϑυρροτγίθά ὮΥ δνϊἄάθηοθ. Ὁ μδῖ δὴγ πῖϑδη (Ὠϊηἶκ5 δροιϊ 
[86 πηδίΐογ 15 ορἰηίου, ποῖ δνϊάθηοθ. Νϑοῦο, [ίηρ οὗ 
Ἐργνρί, δῃά 41] [μ6 γεοοσγάξ οὗ Εἰργρύ σὰ 5:16 ηὐ δροιῦ [86 
[τά γεᾶγ οὗ Ἰϑμοϊαϊοῖτη. ΝΡοροΐαββασ δηάᾶ Νϑραοῆδά- 
Ώ6ΖΖΆΓΣ, Κίὶηρβ οὗ Βαρυίοῃ, δηά ἴῃ Βαδυ]οηΐδη ἀοουσηθηῖβ 
οὗ ἃ ρῦναῖΐα 85 γ͵61}1} δ5 οὗ ἃ ρυυῦ]:. ομασγδοΐοσγ, ἀγα βιἰθηΐξ 
δου Ὁ. Τδα ὈΣΌΙ]ςαὶ Ῥοοΐκβ οὗ Κίηρβ, Οβσοῃίοΐθβ, [6 γοὸ- 

τηϊδῇ δηά ΕὐΖοκίοὶ, ἄσθ βιίϑθηῦ σι γορασζά ἴο 0. Βοζοβίβ, 
{π6 ΒαρυἹοηίΐίδη μἰςτοσγίδη, δηά [οβορῆαβ, [6 ον 58 815- 
ἰοσίδῃ, γῇο οἶδίπι ἴο παν ῃδα δοοθββ ὕο σοπίθηροσδῃβθ- 
οὔβ ἀοοσυτιοηΐβ, Βαρροσί [86 Ξἰδίοαχοης (μαι ΝΕΡαοδδά- 
Ὠ6ΖΖΑΙ͂ ἢδΔά τχδάδ δὴ Ὄχρϑαϊυύϊοη δοσοβθθ ὑμ6 ΕΡὮσαΐοϑ 
ἃ 5μογί {1π|6 Ὀδέοσο ἢ15 ξαϊῆοσ Νϑροροίβϑβαγ ἀϊθά; [Πδί 15, 

οἰἴποσ ἴῃ {86 Ὠϊτά οΥ ἔουτί γοαγ οὗ Τϑμοίδίκίτη. Τῇθ 
ττίϊοσς οὗ δῃ. 1, 1, ἀθοίαγος. [δῦ Νοθυοπδάποζζασ αϊά 

ΏΔΚΟΘ δὴ δχρϑαϊθου ἀραϊησὶ Πογυβαίθαιὶ ἴῃ (6 ἰπιτά 
ΥΘΔΣ οὗ 76 μοϊδίκιτη. Α5 ἴο [815 ροϊῃΐ, ἴμ6 ψτίϊογ οὗ [6 
Ῥοοΐκ οἱ Πδπίοῖ, δ ναΐονοσ ὑἱπγ6 1 νγὰ58 τι τδη, νουϊά 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ Κηονν τῆοσα ἰπδη να ἀο ἰο-δν; ἴοσ τοῦ ποι 

ποίησ. Νο ονϊάδθηοθ ὑσγονθς ῃοΐμπιηρ. ΤὮϊ15 δἰΐδοϊς 

οὐ ἰῃ6 νϑγδογυ οὗ [86 ψεοσ οὗ 86 Ῥοοϊς οὗ Τϑδηϊοῖ 

ό 
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βου α Ὀ6 γυϊεά ουὗἱ 111] δοσὴθ δνϊάθησα 15 ἑοσιποοζηϊηρ 
ἴο βϑῇῆον ἰδαὶ ἢ6 ἀϊ]ά ἠοῖ οοπα ΠΡ ἀρϑίηβί ΘΓ 5816) 
ἀιτίηρ (ἢἷ5 τὰ γοαγ οὗ 7 ϑμοἱδ τίη. 

ΟΟΝΟΙΌΞΘΙΟΝ 

50 ἰῃαΐ, ἴῃ οοποϊυάϊηρ (6 ἀϊδουβοίοη οὗ ἴπ6 ΟὈ]ΘοϊίοΣ5 
ἴο ).δηΐοθί οὐ [6 ρσγοιηά οὗ [6 δία ρίνϑη ἢ οὔδρίοσι, 1, 
Ἰοῦ 5 54.0ὺ (παῖ ἴο Παγιῃοῃζθ ροσίθοςῦ ιν [Ὧ6 δρραγϑηΐ 
δηδοτοηΐϊβηηβ οὗ .6ηΐθ 1, 1, δοά Ἰογοηνίδῃ χχν, 1, 6 

Ὦδνθ ΟἿΪΥ ἴο βΒρροβο πα 7δγογηϊδῃ τσὶτηρ ἰῃ Ῥα[65- 
{πὸ 564 [6 ΤΏΔΠΠΟΓ οἱ τϑοκοηΐηρ σουηήοη ἰῇ (δαὶ 
οουπίσγ, δηά ἰμαὶ δηλοῖ υτιϊηρ ἰῃ Βαργίοη ι5οά 
[86 πιοίῃοά ἔδεγα ορίονθά; ογ ἴο δϑϑυσηθ (δὶ [Πμ6γα 
ὍΣΟ ὑνο ἀἰδύληος οχρϑάϊιοηβ, μα ἰῇ [86 32. δηά οὐδ 
ἴῃ [6 φίδι γϑασγ οὗ 7 ο δ κί). 
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ΤῊΕ θὲ ΟΕ ΤῊῈΕ ΜΟΚΌ “ΚΙΝΟ᾽ἢ 

[ῈΤ πιὸ Ὀπὺ ἄδβης [Ὧ6 ἴασ5 δηά 1 50.411] τυ ἰη αἰπηοϑ 
ΘΔΏΥ εατρυσηθηῦ. [μοῦ τὴθ ;156 ΤΥ ἰθγῃβ ἰῇ ΟἿΘ 5656 

ὙὮ116 Ὧν ορροηῃθηῦ 0.565 [6 5816 ΓΘΙΙΏ5 ἢ ΔΏΟΙΠΟΓ 56η56, 
δηἃ νὰ 5811 ὑσοῦδον πανοσ ἀρτθθ. Τῇ ἱτπηροτγίβησθ 
οὗ οἰοβεῖν ἀδβηΐηρ ἰδ ι.56 οὗ ἰογσὴβ δηὰ υϑίηρ {1656 
ἴοστβ ἰῃ [ἢ6 56η56 ἀδβηρά 15 ΟΟΠΏΟΙΪΥ τοοοριζοά 1ἢ 
{ΠπΠ6 ϑρῇοσοβ. οὗ ρὑῃϊοδορῆν, ὑμθοίορυ, φσζδιηγηδσ, ἰδῦν, 

τη ογ,δίὶοβ, ἰῇ Ἔν ΣῪ ἀδραγίσηθηϊ οὗ πδύιγαϊὶ δοίθηοο δηά 
ἴῃ Ἔν ον Κιηά οὗ γαϊϊοηδὶ ἀἸβουβϑίοη. [5 τηδῃ ἱγσησηοσζίδν 
Τμαὺ ἀοροηᾶβ οὐ ον γοι ἀεβης ἱτητηογίδ!ν. (τ οσγ- 
ἰδιηῖν, δἰ5 πλαΐοσὶ δὶ Ὀοάν ἰβ ποῖ. Ασὸ ἴδοσζγθ [ἴγϑο ρογβοῦῃβ 
ἷπ δε Τειηξγὶ Τὶ ἀδροηᾶβ οἡ γοισ ἀοδηϊτίοη οὗ 
ῬοΙβοῦ. [5 ἃ οογροζδαίίζοῃ, δὴ δηΐπηδῖ, οὔ ἃ ρἷδηΐ, ἃ 
Ῥοτβθοηῦ Τῶδί δραΐίη ἀδροηάβ οἡ α ἀδδηϊοη. 

Βευΐ [π6 ἀοβηϊίοη οὗ ἃ ἴοσῃ ἴῃ 15 ὑσοβθηΐ 1.565 ΠΊΔΥ͂ 
ἀἸοσς ἔσοσῃι ἰδ6 ἀσβηϊίοη οὗ [π6 ἴδστὰ ἰῇ 5 ΓΟΥΙΏΘΓ, ΟΓΥ 
ογρίηδὶ .:55β.ὈὉ. Τῆι (86 νοσά 267 500, ΟΥΙΡΊ ΑΙ ταθδηΐ 
“ἃ τιδϑῖς ἔοσ δοίοσβ.᾿᾿ [,μἴϑγ, δ τηϑδαηΐ 8 ““ραζί δοϊϑά 
οἡ ἰδ 5βἰαρβ.᾿ ὙἸἤθη ψὸ Πᾶνα 105 ὑπροοϊορίοδὶ, ἰθραὶ, 
σταιητηδίοδὶ, δηἃ Ῥἱοϊορίοδὶ 1.565, 411 δυγσίουν ἀθδηθά. 
[δὶ οὗ 411, ἰἴῆθγσο ζὸ 15 σοσῃσηοη .;}1565 ἴο δηοΐα δῇ 

ἰηάινιάα41 Ὠυτηδη Ὀεΐηρ, οΥὁἮ Ἔνθ ““ΓΠ6 ὈΟάΥ οὗ ἃ Ὠιδὴ 
Ῥείη, ΟΥ ἐΐϊβ ομαγδαοίοσγίβεῖς ρρϑαγδῆςα οσ οοηάϊίοῃ. ᾿ 

Ετοσὰ ἴδε ὑγοβϑηΐ 11.565 οὗ [π6 νγογά ρϑγβοῦ ἰῇ Ἐ:ρ] ]5ἢ, 
γε ἰορασγη: ΕἸἰγϑὶ, ἰμδὺ 10 15 ὭσνΟσ υδόά ἴῃ (6 5656 οὗ 8 
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ΤΙ αἴη εἰγιηοῃ; βοοοηαάϊν, ὑμαὺ ἴῃ [86 βθῆβα οὗ “ἃ μαζί 
δοῖδά οὐ [86 βῖαρα,᾿᾿ 10 45 Ῥθοοσὴβ οὐξοϊοίβ; δῃὰ (μἱἰσάϊν, 
ὑμδ 10 85 βενθγαὶ ἀ: θσθηΐ 1565 ἱἢ ΟΟΙΏΤΊΟΙ ΒΡΘΘΟΣ δηά 
δὺ 1οαβ ἴουγ ἀϊβογοηῦ οοηπούδ.οῃβ ἴῃ 85 δον αἰ οσεηΐ 
βοίθῃοθθ. [στ δΥ 6 τουηδγίκοά, ζυσίμογ, ἰΠδὐ ἰῃ Ὧο οὐοσ 

Ἰδῆρυιαρσθο, δηοίθηΐ οὕ τηοάδγῃ, ἄὅο γα δπά {πὸ σνοσζά 
υιϑ6Ἁἃ 1η 1.50 (Π656 56Ώ565, ΠΟΙ 8ΩΥ ΟἾΠΟΣ 5ἰηρίθ σνογά 
Οχϑοῦν οογσγοϑροηάίϊηρ ἰοϊῖ. ΤῸ οοπῆτστῃ [15 βἰαϊοσηθηΐ, 
1 15 ΟὨΪΥ ὩΘΟΘΘΘΑΓΥ ἰο χη Ὁ δὴ ΕΠ Ρ]158-1, αἴτη, ΕΠ Ρ] 158}- 
Ετοηςοῦ, ἘΠ ρ]15η- ογίηδη, οσ ΕἸρ] 150 -υβαί-γου- 1} 
ἀἱου οηδτΥ. ' 
0 11 (5 Ὧδα δ5θθὰ ὑμαὶ Ὀοίοσθ τδίσηρ 84.5561- 

ἰἰοηβ Ὀαβϑά Ὡροῦ [Π6 τηθδηϊηρβ οὗ [86 ψογά ρϑζβοῃ ἰῇ δῇ 
ἘΏΡΙΞἢ τοσῖς ἰδαῖ Ὧὰ5 Ὀδθῇ ἰγδηβίδίθα ἔσοῃη 5016 
ἔογείσῃ ἰοηραθ, 1 νου]ἃ Ὅ6 Ὀδπῖ ἴο 'οοῖκ ᾧρ 86 1565 οὗ 
[6 ἴοσπι ἰῃ (6 οτἱρίηδῖ, ἰὰ ογάδσ ἴο 5866 1ξ {6 νογά 
ἔδοσο ἔουπμά οοηηοίθβ Ὄχϑοῖϊν σψῆδι ρογβοῃ οοῃηοίθϑς ἰῃ 
ΕἘΏΡΊ 5. ΤΏ αὐοϑῦοη οὗ Ὀγατν ἱπιρογίδῃοθ ἤθγα 
6, ψ μοῖμοσ [ὴ6 ψογά ἰσγδηβίαίθαἃ ὉΥ Ῥοζβοῃ σηθδηΐ 
[86 5816 ἴῃ {86 ογἱρίηδὶ ἰδηρθδρα ἰπδὺ ρογβοῦ σθϑῃ5 
ἴῃ οὐγβ. Δηά ἴο βΒηά {{ῃϊ5 ουἵ, 1 ἰ5. ποῦ δηουρῇ ἴο 
ἵἱκηοῦν ΤΊ ΘΓΟΙΥ [86 τηδδηΐϊηρ οὗ [86 ψογά ρδϑγβοῦ 1 ΕΠ ΡΙ 15 ἢ 

αὖ [86 ἐπα ὑδαὺ 6 ὑγδαηβί ἰοῦ τγγὰβ τδάθ: Ὀπΐ, 8150, 

{π6 τηραηΐηρ οὗ 6 οοσσοϑροηάίηρ σψοσζά ἴῃ {Π6 ογρίηδῖ 
ἀοσυτηρηΐ δὖ [86 {ἰπ|6 ψ ΏΘΩ 10 γγὰ8 νει τῖθη. 1, αἱ {86 
τη ἤθη 86 ἰγϑηβίδοη 15 τηδάθ, ἔθσα 15 ηοΐ ἴῃ [68 

ἰδηριαρα ἰηΐο ψὭϊοῆ [ἢ6 ἰγδηβί δίῃ 15 τηδάθ, 84 σψοσγά 

σοσγοϑροησιηρ Οχδοῖῦν ἴο [π6 τηθϑδηΐϊηρ οὗ [86 ογίρι ηδὶ, 
οτϑ οὗ ἴῆσοα [Πϊηρβ τησϑί θ6 ἀοηθ: ΟἿΟΣ ἃ πον ψοσζγά τησϑὺ 

Ὅ6 οοἱϊπδά, ΟΥ ἃ ὩὨΘῪ πιϑδηΐϊηρ σασϑὶ 6 ρίνθη ἴο δὴ οἱά 

ψΟΓά, οὐ [86 ψοσγά οὗ ῃ6 οτγἱρίπαδὶ σὺ Ὀ6 δἀορίοά [ηἴο 
[86 ἰταηῃβίαὐίοῃ. 
δὴν οὗ [86 δολδίρυϊ 65 οὗ [ῃ6 ϑοσίρίυγας δζγὶϑθ 

ἔσγομι {15 αἰπιοϑὺ ἱηδαγιηουηΐδοϊα αἰ ΠουΥ ἴῃ τηδκίην 
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ἃ οογτϑοῦ ἰγδηβίαἰϊίοη ἴσομλ [6 ογίρίῃδὶ ἰοχὶ. ΤῸ οοἱῃ 
ΠΕ ψογάς, ΟΓΥΥΎ ἴο ἴδίκα ονοσ 6 ψοσγά ἴσοι [6 ογίριηδὶ, 

15 οἴΐβῃ ἴο τηδί 6 νεγβίοη υὐἱηὐο ΠρΡῚ 16 ἴο [86 ογάϊ- 
ὭΔΤῪ τοδάρσ ἴοσ βοσὰ [6 νογβίοῃ 15 ὈΥΙ Δ ΓΙΪν ρσγοραγοά; 
116, ἴο 056 82 οἷά νοσά 1 ἃ ΠΟῪ ΤΩ ΘΔΏΤΩΡ 15 ἴο αν [6 
τοδάδσγορϑῃ ἰο ἃ τηϊϑυηδογειδηίηρ οὗ [6 σὰ 56η56 οὗ 8 
Ῥαϑβθαρθ. Τῆηΐ 15 [ῃ6 ἑυπμάεστηρηϊαί γθάϑοῦ ὮΥ 41] 8Ρ0- 
ὨΘ4Ϊ5 ἴῃ τηδίϊοσβ οὗ ὈΣΌΪ1041 ἀοοίγηα βϑβουϊά 6 σηδάβ ἴο 
188 ογρίηδὶ ἰδησιίίαρος οὗ [6 ϑογιρίασο. ΤῊΪ5 15 [86 
ἴσια δηά ευϑοϊοηῦ σοάϑοῦ ὙΨὮΥ 411 ἀἰβοιϑϑίοη δηοην 
ΒοθοἶδτΘ 88 ἴο [6 τηδδηΐηρ οὗ ἀἰϊθραυῦδα ραβϑϑαροβ βῃου]ά 
Ῥὰ Ῥαβοά Ὡροῦ [Π6 ἐῤείοοδίηια υεγδα. ΤὨΪ5 15 4 ἄστη δηά 
ΘνΟΣ οχίϑυϊηρ στουηά ἴοσ [π6 1ηςἰϑίθηοα οὗ [δ οπυτοῦ, 
Ὁμαῦ μασ ἰθδοῦϑσβ 5811 Ὀ6 ὑβογουρῃϊν οοηνογβδηὶ τὶ 
1ἴῃ6 οτἱρίηδὶ ἰδηρύαροβ οὗ ὑπ6 γογά οὗ ἀοά. Ττγδηβίδ- 
[105 τηδὶ οσσ, Ὀδθοδῦθα Ὧ0 ρίνθη ἰδηριιαρα Ὧδ85 ἰθγγὴβ 
ἴοσ ὀχργοβϑίηρ ὑπουρῃΐ νὩ]οἢ ΘΧΘΟΌΨ οογγοβροηά ἴο [86 
[ΟΓΤΣΠΟΪΟΡΥ͂ οὗ δηοίποσ. 
ΤΩ δρονα αἰἰβοιιβϑίοη Ὁ] ταῖκο μἱδίη ἴο [π6 ἴδ 

ΓΔ, Ὧν ἰὉ Ὧδ5 ὈΘοη ὑπουρδξ ὩΘοθϑθασυ ἴο ἄσνοία ἃ 
Ἰαγρα ρασγὺ οὗ [15 νοϊσσηθ ἴο ἃ οοηϑί ἀδγδαίϊζοη οὗ [6 
οοηηούδίϊοηϑβ οὗ ἔοσσηβ. [Ὁ 5 Ὀδθοδίιβα ἰῇ [86 βρῇοσζα οἵ 
ἘΙΞΙΟΓΥ 85 611 85 ἴῃ ἰῃδὺ οὗ ΠπΘοΪορυ, ὑῃ]οβορῆν, δηά 
βοίΐθηοθ, {86 ἀϊνοσρθηςιθβ οὗ οὖσ δυῦπογλῖθ5 ἢανα ατίβοη 

ἰΑυροῖν ἔσοσῃ αὐ που 0165 δηα δορίρσυξ θα αγιςίηρ ἔσοσῃ, 
δηαἃ ἱπηπογοηῦ ἴω, [Π6 ΨΟΣΥ ῃδίσγο οὗ ἰδηριαρο, δηά 

ΘΘΌΘΟΙΔΙΪν ἔσοσι [86 ἰηδάδαυδογυ οὗ ομδ ἰΪδηριαρα ἴο ΟΧΡΓΘΞ5 
ἢ οχϑδοΐμθθα (86 :Ὧθ85 ἱηνοῖνοαά ἰῇ ἴῃ νοοδθθϑ 
οὗ δῃοΐμοσ. ΤῊ 15 ἃ βιϑδοϊθηῦ γοαϑοῦ ἴοσς ἀδνοίζηρ 50 
τ ἢ οξοσί ἴο (᾽6 οἰποϊδαϊίοη οὗ 6 ἴοσσὴβ οἡ ῇοβα 
οοστθοὺ ἀθβηϊ οι ἀδροηᾶβ ἰῇ ἰαγρα στθαϑυσγα [Ὧ6 1556 
οὗ [86 τπχϑίζοσβ ἴῃ ἀθῦθδίσ. 

ΤΏῈ τοὶ σογάβ ἴο Ὀ6 οοῃϑίδοσοά δ {86 σψοσάβ 
ἴοσ “ηρ,᾿ Ὀδοδυβα (6586 τψοσγάς οοηβεταϊα (δ6 βὰὉ- ᾿ 
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βίδῃοα οὗ σδην οὗ [6 οὈ]͵)θοϊίοηΒ αραϊηβξὶ [8 Ηἰδίοτγίοἱον 
οὗ ἴδ6 ὈῬοοϊ οὗ ϑδηΐε. Ὑγδδῖ 15 [86 τηϑδηΐηρ οἵ [86 
νοτά “Κρ δὴ Νορυοδδάηθζζασς αν Ὅδοῃ 
οδἰοά “Κίηρ οὗ Βαρυϊοη" Ὀεδΐοσγε ἰδ ἄδθοθαβδθ οἵ δ15 
ἕαϊῃογ Ναροροΐβδεβαγ, κίηρ οὗ Βαυίοη ΜδγῪ ᾿δσῖι5 
ἢδνο Ὀθθη Κίηρ αὖ ἰδ βαπγα [ἔτη ὑπαὶ Ουὐσγιβ γγὰ5 Κίηρ 
Υνμαΐὶ ἰ5 86 τηδδηϊὴρ οὗ {π6 ψοσγά ““ἰηράοση ἢ Μᾶγ 
Ναθυηδά, Βοβῃδζζασ, δῃὰ Ουὐγυβ, δΥ ασίυβ [6 
Μεάδβ δηά Ουσυβ, [μ6 Ῥογβίδη, ανο βαά “86 Κιπράοην᾽᾽ 

αὖ ἴδ6 βαθ τη Ὅροι οὐγϑηϑνογ ἴο [8656 χυρϑίοηβ 
Ἅ11 ἀοροηά Ἰαγροῖν οὖσ αἰὐλιυἄδ ἴο [6 αμοϑύϊοη οὗ [Π6 
Ἡἰβιοσιοἱ τυ οὗ [86 Ῥοοϊκς οὗ ϑ.δηϊοῖ. 

Τμδῦ 1 τᾶν ποῦ βθολ ἴο Ὧ6 Ὀοαίζηρ 8 πιδῇ οὗ βίσαν, 
[1 5841] ον γανοσί ἴῃ [86 ἀἰἸβουββίοῃ οὗ [15 πγαΐῦίοσ ἴο ζΥ 
ογαϊμδσγν τηοϊῃοά οὗ ῥὑγοοθάιυσε, βἰδίζηρ δηά αἰβουβϑὶηρ 
[16 νατγίουβ οὈ]δοϊζοηβ, δηά δεβυρίϊοηβ :ηνοϊνοά 

10. θη), ἰῇ 50 ἴδ 85 [θυ δζὸ οοηηροῖοά ψἱἹτἢ {86 ἀοδηὶ- 

ἰἴοῃ οὗ (ῃ6 ψογάς ἴοσ Κίηρ, ἀοξογγίηρ [6 ἀϊδουπβίοη οὗ 
[ῃ6 ψοσγάξ ἔοσ Ἰτηράοσῃη ἴο ἐπα βοοοηά νοΐϊυτηθ σοῦ 
Ὑ11 Ὅ6 οοηςογηθρά 5οΐοῖν τ ἰῃ6 ἰδηριαρα οὗ ΤΠ δηιοῖ. 
ΕἸτϑῦ οὗ 4111 5841] οοηϑιἄδγ [86 οδδα οὗ ΝϑρυοδμδαάηδΖζζασ. 

ΟΒ]ΙΕΟΤΙΟΝ ΘΤΑΤΕΌ 

Ρχγοΐ. Βοσίδβοϊϊ γηδῖζος [86 ἔο] ονσίηρ οὈ]θοίοη ἴο 86 
ῬΟΒΘΙΙν οὗ ΝΕ δάπθΖΖζασζ᾽ 5 μανίην Ὀ6Θ6Ώ ο8116« Κίηρ 
85 ΘΑΓΙ͂Υ 85 ἰδ ἰϊγτὰ γϑασ οὗ 1 ϑδοίδίίστη, δῦ ἰ5, ἃ Ὑθδγ 
Ὀοΐοσο [86 ἀδδίιί οὗ 815 ἑαϊῃοσς Νδροροΐβδϑϑαγ: 

Τογουϊδῃ χχν, (1) 84 γ5, ἰῃαί Νεορυςδδάηθζζαῦ δϑοθηδοά 
1π6 ἰξσγοιθ ἰῃπ Βδῦγίου ἴῃ ἴπ6 ἔουτγίῃ γϑᾶγ οὗ 76 ϊδίκιτη. 
Ηον ἤδη ἰ5 1 ροββίθῖαβ, ὑδαὶ δοοοσάδηρ ἴο [86 σοπΊροβοσ 
οὗ {8ϊ5 ὈΪορταρηϊοδὶ ϑἰκοίοῃ οὗ Ὁ δηϊοῖ, ἰῇ Κὴηπρ Νοῦυ- 
ομδάηῃοζζασ οουἹά δἰσοϑδαάν ἴῃ πὲ ἰπϊτά γϑὰσζ οὗ ]οδοίδικίση 
Ὦδνο Ὀεϑίεροά δηά ἰδΐζκοῃ [οσυβαίοσι 

: Βοσίδβοϊά ν᾽ 5 ϑαπέεϊ, Ὁ. 169. 
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Τμδὶ 15, ΝοΡυοδδάηθζζαγ οουᾶ ποῦ Ὦανα Ῥδθη οδ]]ο 
Κίηρ οἱ Βαῦυϊ]οη" ἴῃ ἀσθουιδηρ ψῆδῦ ἢ6 αΤἹά ἴῃ [6 
ἰδιγὰ γϑᾶσ οὗ Τϑῃοίδϊκση, βίηοα ἢ6 αἱά οί 85 ἃ στηδίζεγ 
οὗ ἕβοὶ Ὀδοοΐηῆθ ἰίηρ αὐ} (δα Ἰαἰίοσ᾽ 5 ἔουσγί γοϑτσ. 
Ἡδηςο, οὐἷν βοσζηθοῃρ ἱσπογδαηΐ οὗ [ἢ15 ἔδοΐ οουἹἃ ροϑβϑι- 
ὉΪΥ Ββανα νυιτίθῃ δ Ώ16 1] 1.1. ΑΞ ἃ πίδῃ οδιτθά δΥναΥ͂ 
ὧν ΝοΡυοδδάηοζζασ δηᾶ ᾿ἰνίηρ δ ΝοΡυομδάηδΖζΖΖζαγ᾽ 5 
οουγί οδηηοῦ ανα Ῥδοη ἱσηοσγδαηῦ οὗ 5 οἢ 8 51}1016 τπηδῦ- 
ἴοσ, [86 πγϊ5-5 δίογηθηΐ οδηηοῦ ρΟΘΘΙΌΪΥ ἢᾶνα Ὀδοη ρεηηρά 
Ὁν 86 ϑμὶοῖ οὗ ἰὑγδαάϊτοη οὐ ΌΥ ἃ Τοοῃὐθι ΟΓΆΓΥ οὗ 
ἢ15, 11655, ἰοσϑοοίῃ, ἢ δά τι ὶϑηθά ἴο σηϊβγθργεβδθηΐ 
[Π6 ἔδοίβ. 

ΑϑϑυμΜρτιον9 ἹΝΨΟΙΜΝΕῈ. 

Τὸ νψ 1] 6 ποϊϑά, ἐπα [15 ΟὈ]͵]ΘούοΣ 15 να] οἷν θη 
γγ6 τῇϑϊκα οὔθ οσ ζΐοζγε οὗ [δ [ο] ον ηρ αεϑυσαρύοηβ ἴῃ 
τοραζγά ἴο [Ὧ6 156 οὗ [Π6 ψοτγά ““Κιηρ᾽": 

Ι. Τδαΐ οὔδ οδηηοί γα τοῖοσ ἴο ἃ ΣΔΠ 85 
ἰΐησ, η1655 6 νγγὰβ ταϊρηΐηρ δ ὑπ6 ὑτη6 τοξογγοά ἴο. 

2. Τῶδὶ ἃ ζηϑδῃ σεϊαίϊβαά ἴο 84 Κίηρ Ὧδν τοῦ ἢδνο 
Ὅδοα οδίοα Κίηρ ἴοσ [68 βαΐα οὗ ἀϊἰβϑυϊηοιοη οὐ Ὠοηογ. 

3. Τβδῦ [δε νοσγά ἴοσ 'τρ 85 υβεά ὃν [ δηϊθὶ πιαβῦ. 
Ὦδνα παά [δ6 58π|6 στηδδηΐϊηρ, [6 58:16 οοηποίδίοηῃ (δαί 

να Μουϊά δϑϑίση ἴο 1 ἰο-ἄδγν. 

ἈΑΝΘΨΕΒ ΤῸ ΤΗῈ ΟΒΙΈΟΤΙΟΝ 

ΑἹ! οὗ {π6 δβϑυτυρίίουβ 75ὲ βἰαϊθά τσὶ Ὀ6 βδῇονῃ ἴο 
Ὅ6 για, Ὀδίοσο γα Ψ1] δὐτῖῦ ὑπαὶ ἰΐ 15. ἃ να]14 ΟὈ͵76ο- 

τς1Ίο ἴο ἴδ Ῥοοῖκ οὗ ϑδηΐοὶ (δὲ [6 διεῖθοσ οδ]15 Νοῦυ- 

οὔδάηοζζασ [δ6 Κίηρ οὗ Βανυίοῃ Ῥεοΐογο τῆς ἄδοθαβα οὗ 
815 ἑδαϊμοσ Νδαροροΐδββαγσ. 1, μονγδνοσ, 8Υ οὔ οὗ [π8ξ568 

δδϑυσηρυύζοηβ Ὀ6 4156, [86 οΥἱολο5 τχϑῦ δάσο {πὶ Νοῦυ- 

οὨδαη62ΖΖαΓ ΤΔΥ Ὦδνα Ὀθθη οδ᾽ δα ἰὴ Ὀεΐοσα Ὧ6 δοῖι- 
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ΔΙ δϑοθηάρά ἰμ6 [τοησ, οἰἴδοσ ὑσοϊοροδν, ΟΣ ἴοσ 
ἀιβοποῦοη ΟΥ ὨΟΠΟΙ, ΟΥ ἰῃ βοπλθ 56η586 αἰογθοηΐ ἴσοι 
(δαὶ ἰῃ νοῦ δα νὰ Κίηρ αδἷζος [6 ἄθοθαβα οὗ 815 
ἔαϊδοσ. 

Ασοογαάϊηρῖν, γα 5.41] αἰξοιηρί ἴο βϑῇον ἐπα ἱηνδιατον 
οὗ [8656 δϑϑ)ρίοηϑβ, ἔο]οννίαρ [86 ογάσσ ρίνθηῃ ἀρονο. 

Ι. (1) Εἰγβῦ, τδρη, ἰῦ 5 ἀβϑυσηθά, ὑπαὶ Σὺ 15 8 ᾿ϊϑίακο 
οὗ δηῖθῖ ἴἰο παν οδεοά Νουοδδάηθζζασ “᾿Κίηρ οὗ 
Βαγοι "᾽ ψθη σγοξογγίηρ ἴο δ δοῖ ψὩ]οἢ Ὧ6 ρογίοσηοά 
Ὀοΐοσα 86 δά δοΐιδιν Ὀδοοσηθ. κίηρ. γα πιὶρδὺ ἀ15- 
τηΐβα [86 οὈ]δοίοΩ 85 Ῥύθγιθ, όσα 1 ἢοῦ δρρδσγθηίν. 
τηδάθ ἴῃ 411] βϑευίουβῃθθθ Ταϊσίηρ [δ6 σλδίζοσ τρ 56 γὶ- 
Οὐϑῖγ, ὑμθα, ἰοῦ υ5 δϑὶς [86 απορίίΐοη δὶ σου δὴ 
δαῖδοσ οὗ [ὴ6 Βοοῖ οὗ ζδηϊοὶῖ τυγιϊίηρ ἰῃ 525 Β. Ο., ΟΓ 
Ἐμοσγοαροιυΐ, να ἀοϑτοα ἢ15 γτοδάοσϑ ἴο υηδοσϑίδηδ ἢ 

τοραγά ἴο πε σηδῃ ψγῶο 10 ἰδ6 [διγά γρϑασ οὗ Τ7ϑβοδ κίτη 
Ιεά 6 Ἔχρϑαϊιίζοῃ δραϊηβὶ ογυβαίθσση. ΟὈνϊοιϑῖν, οὐἱἷν 
80 Σ΄ Οἢ 85 86 ἀδοσηθά Ὡδοθσϑασυ ἴο ὑδ6 τοδ θ᾽ 5 υηάοσγ- 
βίδῃησδίηρ οὗ {Π6 5ἴογυ οὗ ζδη161 δηά ἢϊ5 ἕῆσϑα οοϊῃρδῃς- 
ἴοῃδβ, ΏΪΟἢ 1 γα 5 ἰδ ρΌΓΡΟΒΟ ἴο τοῖαίθ. Ἠδδ δἰίδΐηβ [15 
οηά ὈγΥ ἰ6]Π1ην ι15 ἰμαὺ [8ϊ5 τηδ Ὀαβίασθά Τογιβαίθ δηά 
βοουγοά, ῬΟγῆδ05 ἴῃ οσγάσσ ἴο 1 ϑυγα Ὧ15 ἀδραγίαγα νιτῃουΐ 
τδρίυσηρ [Ὧ6 ΟἿ, ἃ πυπγῦος οὗ οδρίϊναβ οὗ [86 Ῥεϊίοσ 

βοσγί, ὑσοῦδοϊν δ5 Ὠοβξίαρεβ; δῃΐ, δ5 ἃ γϑῆβοι, 8 Ῥασγί 
οὗ [86 νεβ5615 οὗ [ῃ6 ἢουδ56 οὗ ἴῆ6 οσγἅά. Οδρίϊνοβ δηά 
νοϑβοῖς σοῦ Ῥοΐῃ ὕχουρῃς ἰο Βαργυίοι, ἰδ6 ἔοσῃοσ 
ἴο βασνα 85 δυηθοῖβ ἴῃ [Π6 Ῥαϑΐίδοθ, [Π6 ἰδέϊαγ ἴο 6 υβοϑάὰ 

ἴῃ 86 βοσνίςα οὗ {6 ροάξ. 
Νοῖξςοθ, [δὲ 411 οὗ [656 ὑσχγοίσηηασν βἰδίοσθηςβ 8.6 

ὨΘΟΘΘΘΘΙ͂Υ ἴο 8288 υηαογοίδησίηρ οὗ [Π6 Ξἴογγ ὑπμδῦ [ο] ον. 
ΤὮΘΥ ᾿ηἰστοάποθ τι15 ἴο {6 ἀγαγμαΐ!5 βεγδοης οὗ ἴδ 5ἴοσγγ. 
Νον;, ἰδ 15 οὐγίδίη, ἰδαῦ [86 ἰδ416 οὗ ἀγαγιαίΐ5 ῥογδομ 

νουἹα ποὺ Ὀ6 οοπηρίοία τ Τῃ6 δυΐποσ οὐ οα [Π6 Πδη16 
οὗ [86 Βοζὸ οσ νἹ] δίῃ, νῆο νγὰβ ἤοὴθ οἴδοσ ἴμδὴ Νορι:- 



[ῦ5ςε οἔίῃε Ννογτά “Κιηρ᾽" 80 

οδμδάηοζζασ, ὑῃ6 Κίηρ οὗ Βαδγίοη. [{ 15 ποὺ Νορυοδδά- 
ὭΘΖΖΑΙ, [86 ᾿ϑη, ἼΟΣ [86 ρϑῃργαῖ, ποσ {π6 βοὴ οὗ [88 

Ἰὴπρ οὗ Βαρυΐοῃ, ποῦ [86 οσονγῇ ὑγίποθ, δαὶ 15 [ῃ6 
Ῥτίῃοῖραί ροσβϑοῆαρο οὗ [26 Ῥοοΐ, Ῥυΐ ΝΕΡυςδάηθΖΖαγ 
[6 Κρ, ἰῃ6 Κίηρ οὗ σγοδαί Βαῦυίοη σι ϊοῖ 6 Ὀοαϑίθά 
ἴο ἢᾶνο Ὀ8110,---ἰὮ6 Κίηρ, ὑχγουά, μαυρηῖν, ἀοδαηΐ, ραϊ- 

ὑρ 15 οἰαίπι5 Ὀδΐοσα ῆοβο οὗ οά δηά ορργοϑεὶηρ 
Ἦὶβ ἴσῃ ὙΌσβῆροσβ. Νον, 86 τειῖοσ στρ Ὧδνα 

βαϊά, ἴο Ὀ6 βγο, ὑπμαὺ ἴῃ ἴ86 ὑπιγά γϑᾶσ οὗ 716 δ σα κί), 

ΝοΡυοπϑάπηοζΖζασ, νυ 116 δοίην 85 σϑῆθσγαὶ ἔοσ 15 ἔδῦῃογ 
ΝΑΡοροΐδϑϑασζ, οδθ ὩΡ δραϊηβξὶ Τ]οσιβαίθη δηα Ὀεεὶοροά 
10 δηᾶ γγχα5 ρίνϑῃ μοβίαρϑ δηά ἃ γϑβοσζῃ ἴο ἰηάποδ ἢϊπὶ ἴο 
ἀορασὶ νιϊβοιῦ οαρίυτίηρ [ῃ6 οἱΐγ; δαὶ 86 ἀϊά {δι5 
ἀοραγί, βανίηρ Ὀδθα ᾿ηξοσιηθά δροιυΐ ἰῃδΐ {1π|6 ὑπαὶ Ὦ15 
ἔδίμοσ γγὰβ ἀθδά δηά (δῦ ἢ6 δά ἴῃ οΘοῃβοαιθηςα ὈΘΟΟΣΏΘ 
Ἰηρ οὗ Βαρυίοι ἐδ 7με7γε; ᾿μαῦ Ὧδ τεϊυγηδά ἴο Βαρυΐοη 
ἴο δϑϑοσί 15 οἱαίτηβ ἴο 6 Κίηρ 46 [αςίο, Ὀτὶηρίην, οἵ 
οδυβίησ ἴο Ὀ6 Ὀτουρῆΐ τὲς Ὠϊη [δ6 Ποδίαροβ δηἃ ν6556]5 
Ὧδ δά ἰδἴκοη; δηά ἰμδὲ Ὧθ6, 45 Κίηρ, ρυΐ [86 Ποβίαροϑ ἴῃ 

Ἦϊβ ρϑίδοβ δῃά [6 νϑϑϑϑῖβ 1 Ὦ15 ἴθηρῖθ. ΤὮ15 νουἹά 
Βανθ Ὀδθῃ χροὶ δηά ἀοίαϊοα 45 ἴο [86 δοῖβ οὗ Νοῦι- 
ομδάηοζζαγ; Ὀυΐ 7111 ΔΏγΟΙΘ 5ΑΥ μαι 1 15 τῆοσγο 11πηγ10- 
αἰΐηρσ 85 ἰο τοὔο ἤδ τυαϑῦῷ ὙΥτιὶαρ βανθηῖν γϑαῦβ δέϊοσ 
[86 οχροάϊοῃ γοοογάρά ἢ ᾿ϑδηΐοῖ 1,1, δηά ὑσνεηΐν- να 

ὙΘΑΙΒ αἰζοσ [Π6 ἀδαίῃ οὗ 86 ρϑηογδαῖ ἰῃ οοσησηδηά οὗ [6 
οχροάσίοῃ, [μα διυΐμος νου ἡδίυγα Υ ΞΌΡΡοβα ἰῃδὲ Ὠϊ5 
τοδάοσβ νου κονν ΟΠ 6 πηϑϑηΐ θη δα 08115 Ὠϊπὶ 
ΝοΡαΤοδδάηρζΖζασ, ἰδ6 Κίηρ οὗ Βαρυίοη. 7Τυβὲ 85, ἴο 
αυοΐία δὃ:. Βοδοσῦ Δηάογβοῃ,ἷ [ὴ6 ὩΘΒΡΑΡΘΙΒ δ [86 
π6 οὗ ἰὴ6 πυονοι!ηρσ οὗ [6 δἰαῖΐπα οὗ Οὐδϑη Μιςοίοσίβ 
αὺ Κοηπίηρίοῃ ἀδγάθηβ, βδροκα οὗ 6 Οὐθθηβ βανῖην 

Οὔοα ᾿ἱνοά 1 Κοηκϊηρίοη Ῥαΐδοθ; ψβοσοαβ 586 ᾿νϑά 

όσα οὐἷν Ὀδέοσγα βῆθ Ῥθοδῆῖθ Οιιθθη. 0 γγχὰ ἢδνα ἵνθ8 

: Ῥαπίεϊ ἐπ ἰδε Ον δος Ῥέη, Ὁ. 20. 
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οὗ {6 Ετεροσοσ Απρυβίαβ, οσ οὗ [π6 Ετηργοθβ Οδίμογηδ 
οὗ Β.5518, οσ οὗ Ῥχγοϑιάθηϊ σγδηΐ, Ὀθριηηϊηρ 1 ΘΟ ἢ 856 
ἢ δῇ δοοουηΐ οὗ δῦ [ΠΟΥ σγογα δηά οὗ δύ ἴον ἀϊά 
Ὀοίοσα δον αἰξαϊηθα ἰδ6 Ὠρῃοϑί {165 ὉΥ νὩϊοἢ ΠΟΥ 
816 ποῦν Κηονῇ. ᾿ 

(2) 1ὐ 15 αδβϑυσηθά, (μαὺ ἴῃ6 ρῆταβα “!ἿτἿὩςσ οὗ Χ᾽᾿ δῆ 
6 υϑ6αἃ ΟΠΪΥ οὗ ἃ τηδηῃ ῆο γγ85 6ὅ6 [αεἰο Κὶηρ, ΜΘ βοιδ 
ἀροά βαϊά ἴο αν Ὀθϑῇ ἄοῃβ ὉΥ͂ ἢ1ΠῈ ΟΣ ἴο ὮϊηῚ νγ85 
ΘΟΟΟΙ ἢ 5η64, Βαϊ ψΏΟ οδῇ 8566 ΔΩ ἱπργορσι ον ἴῃ 
[8ὴ6 ρῆγαβο “1}|65586 Ὀσραύ αν ὑῃ6 Ἰηρ᾽ ἴῃ Μει- 
ἴον 1, 6 Ἐνογγοῦθ ῆονβ ἰΐ τηθϑηβ “αν ννῦο 

αἰϊοσνναγάβ Ὀδοδίηθ ἵν. Οἵ ψῶο μνοι]ά ὑγοηοιησα 
ἴ0 ἃ τηϊϑίαβκα ἴῃ 2 Κίηρβ χχν, 27, θη ἰὖ ἰ5 βαϊά 
τῃαὺ Εν1]- Μογοάδοξ “΄ἀϊά [50 ᾧἃρ τῆς ᾿ποδά οὗ 7ϑῇῃβοϊδοῃίη 
κιὴνσ οὗ ΤυΔ ) Οὐ ν!οὐΞῖν, 10 πλ6 85 “76 οϊδο τη νγῇο 
τὨιγίγ-ϑονθη γϑατσθ Ὀσίοτο ἢδα Ὅδθθῃ Κίηρ οἵ πα δῇ. 
50, 1 (6 νυυτὶϊζοσ οὗ (ῆ6 Ῥοοῖ οὗ Πδηϊθ] οοσηροβθά ἢϊ5 
ῬοΟΚ αὐνουῖ 5325 Β. Ο., Ὧ6 ΠΊΑΥ ΝΟΙῪ Ὑ6Ὲ11 βανε οδ᾽ἱοά 
ΝοθυοδαάηθΖζζασ “Κρ οὗ ΒαΌυ]οη ψῆθῃ τοξοσγηρ 

ἴο ἃ της Ὀδίοσε ἢ6 δά Ὀδοοσηβ ἰεἴηρ, τηϑδηΐηρ “παῖ 
ΝΕΡΙσδδάμοζζεσ ψνῆο βογὴθ ἰἰπ|6 αἷζοσ Ὀδθοδῆηα Κίηρ 
οὗ Βαρυϊοῃ,᾽᾿ οὔ ““ψῇοσλ γοῖι, ΤΥ τοδάθγβ, ΚΠΟΝ 85 
Ἀανίηρ Ὀδοη ἰπηρ οὗ Βδδυΐοῃ." 

Π. [15 δϑϑυσηθά ἰδῇ [ῃ6 ρΡῆγζαβο σὺ ἡοῦ ἢανο Ὀθθῇ 
564 ΒΙΓΩΡΙΥ ἔογ [π6 βαΐα οἱ ἀιβυϊηοιοη οσ ἢοηοσ. Βαΐ 
(1) 85 6 1|{ οὗ ἀϊδυιποῦοη [6 Ῥῆγαβα “186 Κίηρ᾽ 15 
υϑοά 1η Μαΐου :, 6, ἴο ἀἸϑρι 150} [Π6 ρατγύϊοιυϊαγ Πδνιά 
τηθδηΐ. [1}ἢ ζδηϊο6] ἱ, 2, ]ϑμοίδκίτη 15 οδ]]οα “᾿Κίηρ οὗ 
7υἀδπ᾽" ἴο 5βῆονν οἰθασὶν [ἢ ρασγίϊουϊασ 7 ῃοίδίκιται ἢ δῖ 
γγ8 δδηΐὶ. 0, δἷθο, ΝοθυομδάηθζΖζεσ 15 οδ θά, οἵ 

ΤΩΔΥ͂ Ὅδ6 ο4116 4 “Κίηρ οὗ ΒΑΡ υ ]οη ̓  1 Δηοῖ Σ, 1, ἴο ἀ15- 
{σι 5 Ὦϊπη ἔσΟσ ΔΏΥ ΟΣ ροβϑὶ]α ΝΡ 8632 6ΖΖϑγ. 
Ιῃ ἴδ βοοοῃά σδϑηξυγν Β. α. δνοσγοῦο ἰῃ Ῥαϑίθϑυηθ ΤΑΥ͂ 

611 ἢανε Κηονῃ Ραῦ οηας Νοους αάηθζΖΖζασ δηά (86 {1016 



ὕ5ε οἵ [με νοτά “ΚΙηρ᾽ ΟΙ 

ψΟΙΪα βοδγοοῖν αν Ῥθθῃ πϑοθϑϑασγ. Βεΐ δ Βδργυίοῃ 
1Ώ [δ 5βἰχίῃ σδηΐυγν Β. Ο., [ογα ΣΔΥ Ὦδνα ὈὉθθῇ ᾿ΊΔΗΥ͂ 
ΝοΡυοδδάμηοζζασβ. Οἰοσγίδιηϊγ, ἴῃ [86 βονϑηΐῃ οδηξτν 

ἴποσα ψοσα ὑνο ΝΟ δάποζζΖζατθ.:Σ Βοοιάθϑ, 8 50 οὗ 

Νθαηδία νγα8 δἰηγοβῦ οοσίδιηἱυ 5ὸ οδ᾽ θά; ἔοσγ᾽ 1 ποῦ, 
ὙὮΥ αἰά [Ὧ6 ὕνγο πἰϑύγρογβ, ὑῃ6 γοῦοΐβ αραϊηδὺ ᾿δγίι5 

Ἡγϑιδϑρὶς τηθη]οηδά οὐ ἰῆ6 Βοριβδίη [ηβοσιρίϊοῃ, 
ΔΕΒΌΤΩΘ ἰδαῦ Ὡδηγ6 5 

(2) ΤΠ νοσγά “Κρ δᾶῪ βανα Ὀθθῶ υδοά ἴο ἀδηοΐθ 
186 5οῇ οὗ ἴθ Κίηρ. [1{ 15 580 υδϑϑά ἴῃ ῆὴ6 Ασϑδῦϊς οὗ {86 

Ασγαβίδη ΝΡ 5 ἴῃ [Π6 βἴοτγν οὗ ΤΑ1-6]-Μοϊοιϊ, ψῇοσα ὑπ6 
ῬΓΏΟσΟ 15 ὑνῖσα ο]16α “8 Ἰΐηρ, (86 βοὴ οὗ ἃ Κίηρ,᾽" δ]- 
᾿πουρἢ δὲ5 ἑαϊδοσ ϑυϊοίτηδη νγα5 511} τοϊρηΐηρ." [Ι͂Ιἢ ΠΚ6 
ΤΩΔΏΠΟΣ “᾿ΘΔΌ66 ἢ 15 ἰσγοαπθ ον υδϑοα ἴο ἄδηοία ἴδ6 τπ- 
τααττὶοά ἀδυρηζογ οὗ ἃ Κίηρ, δἰ ΠΟ ΡὮ 56 γγὰβ ἢοΐ γοὶρῃ- 
ἱηρ; 1.5 δ5 ἰῃ ΕἘπρίαπμα ΤΟΥ νουϊᾶ βὰν “186 Ῥγίοοϑϑ 
γιοίοσγίδ. 4 Απίοοΐυ5 ϑοΐοσ, ο8115 ἰσηβοὶε “Κίηρ οὗ Π8 
Ἰαπάς,᾽᾽ ϑοίδυςι5 ἢ βδοῦ “Κίηρ᾽ δηά ϑισγαίΐοηϊκα 15 
νἱ6 “΄αὐοοη.᾽ 5 [ἡ Οχσρϑοξκ, αἷθο, ἰῆς ψοσζγά ἴοσ Κίηρ 15 

υϑοά οὗ [6 βοὴ οὗ [6 ᾿ηρ ογ οὗ δῆγοῃβδ βῃδσγίηρ ἴῃ [886 
ρονογησζηθηῖ. ὅ 

(2) Τα ψνοσγά “Κρ ἴδ αἷϑο ἤανα Ὀδθθη υϑεά ἴο 
ἄἀοηποία ἴδ ἔδίδμοσ οὗ 8 Κίηρ, δἰ που ρῇ [ἢ15 δῦ Γ ταν 
ὭΘΝΟΓ Ὦδνο δοίυδιν γοϊρηθά. Ηον οἶδα οδῇ νὰ δοοοιηΐ 

ἴογ δα ἔδοϊ, δας Νοτραὶ-ϑβαγ- θα οὐ ἰῃῇ6 ΟΥἹ]ηᾶογ 
᾿Ἰηβοριίο δὖ Οδυιδγι ἄρα ο8115 δὶβ ἕαϊδοσ Βε1- 5 τ- 
ἀβῆκυη “πῆρ οὗ Βαῦγυΐοη," τ ἤοσοαβ οὐ πε ΕἸΡΙοΥ 

1 ΤἸοῇη5, 4:5: γγίαη εεᾶς απὰ Ποοιηιδηῖς, ἸΔ, 220. 
2ἼΤΠΟΓΘ δΊΘ βανοσγαὶ ἰδ οὶβ ἔσο Βαθυΐουι δεϑοιρηθὰ ἰο Νεῦδυςοδαά- 

ΠΕΖΖΑΓ 111 ψῆο οἰαϊτηοά ἴο Ὀ6 ἴδ 5οη οὗ Νανθιυπαὶά. ὅ6ε Ῥεΐβοσς πὰ ΚΒ 
ν, 298--202. 3 1,ΔΏ6, ἱϊ, 226. 

4 (οιρασζε [ἢ 156 οὗ "αὐθοη"" ἴῃ ἰδ6 Ατγαδίδη ΝΙρδῖβ βίοσιεβϑ οὗ 
Βαάουτα δπὰ Μασοαξ, [,Δη6, 11, 542. 

5 ΚΥΕΙΞο δος, ὲε εϊἰσολνίβεη ἀδν Αοπαηιοηίαάξη, Ὁ. 135. 

6 Οἁ., ϊ, 394; νϊ, 29ο; Χεη., αΞο., ἱν, 16. Ὑ ΚΒ 1ἢ, 72. 
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Ογϊἡπάσν, ἢ6 ο4115 ἢ15 ζδῖδοσ βἰσυρῖν “16 τῖβα ὑηςα, [86 

φῬοσίοος Ἰοσά, γμαγάαίαη (ΚΘ ρογ) οὗ ἴπ6 ρυδγάπβ, οσ δϊο ἢ 
ἴογγοσβ, οἵ Ἐ-88ρ-1 δῃηὰ Βαδυΐοῃ."Σ ΟἱὗὨ Ἴοουσγβο, Βεϊ- 
βῃυη) -ἰϑῆκυη ΤΔΥ Ὦδνα Ὀδοη ἃ βυῦ-Κίηρ οὗ Βαρυΐοη 
ὍΠΟΥ, ΝοΟΌυ ΟΠ δάπθΖΖασ, οσ Εν:]- Μοσγοάύδος, οσ ὄνθῇ 

ὑηᾶοσ Ὧϊ5 οὐ ϑθ80ὴ Νεγραῖ-ϑῃδγ-θασ. ΟΥἨ 116 {1016 
Κη Ρ" ἀρρ]οα ἴο δἰπὶ ΔΔΥ πᾶν ὈδθΏ ΒΙΡΙΥ δῇ 
Βοηοσίῆς {1116 οὗ τοβροοῖ. [1η οἱζῶογ οδϑαϑ, 1 1105 σχαῖθϑ 
[π6 ἕδος ταὶ ἰπ6 {016 “ἴῃ σ᾿ γγὰ8 Ὡοῦ οοῃῆησά ἴο (ἢ6 
τοϊρηΐηρ τιοηδζοῖ, ἴο ἰδ6 ἱκίηρ οἱ ᾿ηρβ; δηά {δι|5, 
[Π6 (86 οὗ [86 {176 85 δρρ]!εά ἴἰο Νορυοδδάῃοζζασ ᾿ῃ 
Πδηΐοῖ 1,1, ἴο ΒοΙβϑῃδΖζζασ ἴθ Ὁ δηΐοὶ νἱ, 1, δηά ἴο 

Παγίυβ ἰῃ Τϑδηΐοῖ ἰχ, 1, 15 ἔΠν 650 86 ΌὉΥ δηδίορυ. 
1 15 ροβϑβίθίθ, ἴοο, ἐμαὶ Πλατ5 Ἰῃ [86 Βοδίβίση [βοτρ- 

[10 11565 [86 ψογά ἱείηρ 1 [815 Ὀτοδαδσ βδϑῆϑϑοῦ 15 ἰαδοσ 
Ἡγϑίδβριϑβ, δηά οὗ οἵδοσ δηοοϑίοσβ (Οἱ. ἱ, 8); ἴογ ἴω [86 

οἴδοσ ρΐδοθβ βεσε Ἡνϑβίδϑρίβ 15 τη] οηδά Ὧ6 15 οδ116 ἃ 
ΒΙΓΡΙΥ [86 ἔδίποτσ οὗ Πλαγῖαβ,"---οὐ τποσοεῖγ Ηγβίδβρίβ υἢ- 
ουὐῦδ δὴν ἔυτίδος ἀοεϊρηδίίοη.Σ Μοσγθονοσ, ΗἩοσγοάοίιβ 
ΒρΟα5 οὗ Ηγβίδϑθριβ 85 βανίηρ Ὀδθῃ ἴῃ 86 ΐπ|6 οὗ 
ϑιγογάϊβ ἰδ6 Μαρίδῃ ΞΡ μα Δ }αγοἶ, ΟΥ̓ ΦΟΝΘΓΏΟΣ, 
οὗ Ῥοσβίδ. 4 

ΠΙ|. ΕἸηδῖϊν, Ὁ ΏΔΥ Ὅ6 τοιηδτκοά δαὶ [86 Ηρῦσον 
ποῖος δλὰ ἴθ Ατσγδαῦιαῖς ἡπαΐξα, ἰῃ6 σψοσγάβ υηϊοστηῖν 
ἰσδηβἰαιθα ν “ἰηρ᾽ ἴῃ ἴ6 ἘΠρ᾽ ἢ νογβίοοβ, ὉΥ σγὲχ 
ἴη [86 [1δοη Ψαυΐργαῖο, ὉΥ δαϑιίδεδ ἴθ ατεοῖ, δηά Ὁγ 
οοσγοϑροησίηρ τψοσγαάβ ἴῃ ἰὯ6 τηοάσγῃ Επσορθδη νογβίοῃ 8 
οὗ ἰῃς δοῦρίυγοβ, ἃ δἰπηοβδῦ Ἴοογίβίη ἴο Ὅ6 πιϊσαπάᾶοσ- 
δἰοοά ὉΥ 5, Ὀδοδῦ6 οὗ {6 ΔΙΌΣΣΑΓΥ ΤΏΔΏΠΟΣ ἴῃ ἩΒΙΟΒ 

να αν χϑά ὑποὶς οοηηοίαιϊίοη. θα νὰ ᾿1ηἶ οὗ ἃ 
Κίηρσ, ἴἤδγα οοσῆθβ Ὁ Ὀοΐοσα ι1.5 [06 ἱτδρα οὗ Κίηρ 

“πα: 5Ξαγίέηι Ἐ-5σαρ- ἡ με Βανι." ἐροΐ, 2, 4; ἰδ, 93 εἴ αἱ. 
8 80 ἐδ, 94; ἐδ, 2, 3, 4, 7 οἱ αἱ. 4 Βοοῖς 111,70 
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Ἑδμνασζγά, οὐ Κίηρ Αἰΐσοά, οὗ Ηδθῦσυ ἰδθ Βουσίδ, οἵ 

Ιου] ΧΙΝ οὗ Ετδῃοο, οὗ Αἰοχδηάογ οὗ Μϑβοράοῃ, οσ 

ἘΔηΊοβ65 ηρ οὗ (86 Εργρίίδῃβ. Οὐ ψὰ ὑδῖηῖϊ οὗ [88 
Κίηρ οὗ ὅσγδϑθοθ, οὔ ᾿ϑοησηδείς, οὐ Ῥοσίιυραῖ, ἴῃ τηοάδγῃ 

Ὀθς, οσ οὗ [86 Κίηρβ οὗ [ϑγδοῖ, 1 άδἢ, δηἃ Μοδὺ 

ἴῃ δηοίθηξ {ἰπ|65ϑ. Τμαΐ 15, γα [τηΐ οὗ ἃ συΐοσ οὗ δῇ 

ἰηδερεηάορηξ Ρϑορίβ, οσ οουηΐσγυ. Ἦετθ γα δδνθ 
δι ]οοῖ ρϑορῖθϑ, οσ δ ροζγάϊηδαία οουηΐσιθϑ, γα υϑυδην 

Ο811 [Π6 Βρσοηα συΐοσ οροσοσ. Οὐ γγχὰ 81] ἢΐτη Κδῖβοσ 
85 ἴῃ Οὀσδην, ἴπ6 Κίηρβ οὗ ϑαχοὴν, Βαναζία, δηά 
Κγαγίοεδογρ Ὀοΐηρ βοοοηά ἰῃ διυϊμοσγιν ἴο ἢ1πΔ. ϑοζῃδ- 
Εἶση65 6 58116 87 15 οΡΟΤΟσ δηά Κίηρ δὖ [16 58Π16 
{ἴτὴ6, 85 1ῃ [86 ο4565 οὗ ὕδογρε Ν', κΚίηρ οὗ Επρδηᾶ δηά 
ΘΙΏΡΟΙΟΣ οὗ Ιηἀϊ4; οὐ ΤΥ 11Π1}84πὸ 11, Κηρ οὗ Ῥγιιβϑῖα δηά 
Οεγβῃ Καΐϑθοσ. Α5 διροσοσ οὗ [ηάϊ8, Κὶηρ ὕϑοσρα 85 
ΤΏΔΩΥ ϑυΡ]Θοῦ δηά 411|66 ταὐδῃβ οὔ ἰἴηρβ, οὗ βοτὰ Ὧδ 
ΤΏΔΥ ὃ ο81164 [86 Κίηρ οὗ ἰΐηρθ, οσ 86 ἰοτά ρασγαζηουηῦ. 
Ας Οογαίδὴ Καΐβοσ, ὙΠ} 11 459 δϑοοοίαϊθα ἱτἢ 

Ἦϊηλ Κίηρβ, σσαηἃ ἀἄυκοβ, ἀῖκοθ, ὑσΐηοθβ, δηά 6 βϑοσ 

Ῥοϊοηΐαῖθοϑ. 

Νον, δηοηρ [86 δποίθηΐξ ασθοκβ δηὰ Ἐοχσηδηβ, δηά 

δΙῖΏΟ!ρ τηοϑί οὗ [86 ϑϑιηγῦο Γβοθβ, [ΠΟ νγα5 ἴῃ Θδοῦ οδ56 
Ὀυῦ 8 5ἰηρῖθ ἴθστῃ νοῦ τὐϊρΐ Ῥ6 δυρίογϑά 1η 6, βοσίτῃι- 
πδίοῖν ἴο ἀδηοῖδ [86 γηΐοῦ οὗ ἃ, οἰζγ, οὗ ἃ Κἰηράοῃ, οζ΄ οὗ 
8ΔΏ δ ρῖσο. [Ι͂}η Οτϑοῖς [86 ψογά δαξίϊδιι5 νχὰϑ οτηρ ογοά 
ἴο ἄδποίβ [86 συΐοσ οὗ 8 οὖν βυοῦ 85 [ῃ6 Κὶηρϑ οὗ ϑρατζία, 
Ατὔροβ, δῃᾷ οὐδοσ οἱϊ165; οὗ οουῃύσγιθθ, ργοδὺ οσ 51:14]], 

δας 865 Μδοβάοῃ, δηᾶ ΟἹ οία, δηά 1,γάϊα, δῆ Μαεάϊα, 

δηοᾶ Ἐργρῖ; οσ οὗ [ὴ6 γσγοαὺ δυγρίτος οὗ Ἐβασῃμδάάοῃ, 
Νοθαοδαάηοζζασ, Ουσγυβ, ᾿ασίυ, δηᾶ Αἰοχαηάοσ. ΤὭυ8 

Αἀτγαβίιιβ γγὰβ ἱίηρ οὗ [π6 ΟἿ οὗ ϑίογοῃ;" ϑυθηῃοϑὶς 
ν85 ἰΐηρ οὗ {π6 5βυδ]εοοι-Ξἰαία οὗ ΟἸΠςα,᾽ δῃά Τ᾿ αγίιις 
νὰ 5 [86 Κίηρ οὗ [6 δηχρίτοα οὗ Ρεγβίδα." [Ι͂Ἢἢ 1αἰΐη, Βοπ)- 

:Ἡοσγοά,, ν, 67. 5. Χρη,, 4 πα. ἱ, 2. 3]4., ἱ, 1. 
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υ1]05 νγὰβ Κίηρ (γεχ) οὗ [6 οἷ οὗ Ἐοχηδ:" Ηδγοά νν85 
5 76οὐ-Κίηρ οὗ ]ά68;5 δηα Ῥβοογιβ γγα5 Κίηρ οὗ [ῃ6 
1Ἰηδοροηάοηΐ ογηρίτα οὗ Ῥοσϑία. [1ἢ Ηρῦτγον, [86 ψοσζγά 
γποΐος Μὰ5 υϑοὰ ἴο ἀδῃοίθ δα σαΐοσ οὗ ἃ οἱΐγ, δ58 ἴῃ 

7οϑῆυα χιὶ, 9-24, ψῇοσα τηϊσγίγ- μα Κίηρϑ οὗ οἱδ165 δᾶσα 
Το ηὐ]οηΘά; οΥ οὗ ἃ 5:41] οουηΐγυ, βαο 45 [Π6 Κίηρϑ οὗ 

Αγδιχ, ᾿δῇ, δηά Ι5τ86]; ογ οὗ [ἢ Κίηρϑβ οὗ Κίηρβ, βίο 
85 Εξαγῆδάάοη, Νουα, δαάηοζζασ, Ουγαβ, δά ΤΠ αγίυ. 

Ιῃ Αγϑδις, ἃ γπαῖτξ, οἵ Κίηρ, τυϊϑ ονοσῦ ἃ εἰηρία οἱΐυ, 
ΟΓ ΟΥ̓́ΕΣ 8 ῬΓΟΝΙΏΟΘ, ΟΥ ΟΥ̓́Σ 80 ΘΙΊΟΪτΤΟ. ὅ 

Ιῃ Ατγαιηδῖς, 6 ἡπαΐξα τυαϊο ον ἃ οἷΐγ,6 οἵ 8 

5118} οουηΐγν, 85 ὑπ6 Κίηρβ οὗ ϑ'δῃιδὶ" οὔ ἃ βυδ]θοὶ 
Ὠδίϊοη, 85 6 Κίηρ οὗ ὕτμα;" ΟΓΥ δῇ ϑιυοῖσο, 85 [86 

τυΐοτβ οὗ ἴῃς Οαγοοῖς Ἐπηρῖτο δηά οὗ Ῥογσβία.9 ΕἸηδῖϊν, 
Ϊ1Ώ Αδϑυσγίδη, (ἢ6 ψοσά ἔοσ Κίηρ νψδϑ υδϑϑ ἴο ἀδποῖθ 

[6 ἱῖηρϑ οὗ οἱ[165, 5 “1.111 Κίηρ οὗ [Π6 οἱΐγ οὗ Θιάοῃ᾽᾽;19 
ἴῃς κίηρβ οὗ βυδ]θοῖ ὑὈχγονίηοθβ, 85 ἰὼ ἰδ ἰοηρ [1ςὺ οὗ 
ΘΒ )]Θοῦ Κίηρσο, ρονϑγηοσβ, δῃά ντγοΐοοίβ, οὗ ἴα ἰδπά 
οὗ Ἐργρί 1ὼ [86 Βδβθδηὶ Οὐ ηᾶοσ οὗ Αξῃυγθδηὶραῖ "1" 
δῃἃ [6 Κίηρ οὗ Κίηρβ, δ5 ἱπ ἰδ οὔὔ-σεουσγιην 
ῬὮῆταβο “'8ὸ δηά 50, Κίηρ οὗ πδύϊοῃβ, ᾿ΐηρ οὗ Αβϑυτία, 
οἴο.᾽" 

Ετοηι ἴἢ6 αῇονο, ἰὺ ν 111 Ὀ6 δϑοῶ ἰδαΐ ἃ ““ρ᾽ τὐϊρῆς 

ΤΊΑνΥ, ΒΚ. 1. 3 Τδοίϊυβ, ΠΠ ἐσίοσυ, ν, 9. 87ά. 
4 Ἑ. ρ., ἰβοσα τνδϑ 8 ἰκΐηρ οὗ {π6 οἰΐγ οὗ Βεαίϑοσα νἢ1]6 δγους ΑἹ Βδϑηϊά 

85 5] ἴλη οὗ Βαράδ. 866 (86 Αταρίδη Νιρῃϊβ ἴῃ 1,Δη6᾽5 ἐγαηϑίδίοι, ἱ, 
254. Οοἴώρδαζε αἶϑο [6 βίοσυ οὗ ἴῃς ϑεοοηά Εογαῖ Μαοηάϊοβδηΐξ, ἐά., ἃ, 
73, δορὰ ἴδε 5ἴοσγυ οὗ Μαγοιιξ, τ., 13, 527. 

5 ΕῸΣ οχδίῃρἶος οὗ [186 ἰαϑὶ ὕνο υ865 βεα [θη Η:ϑμδπιλβ Ζέΐε οὗ ΜΏ- 
λανιηιοά, νοὶ]. 1ὶ, Ὁ. 971, οσα 186 Καΐθοσ δ Οουβίδηθηορθ 15 οδ θά 
Κίηρ οὗ ἰῇς Βοπιδῆβ, δῃά 6 Μυϊαυΐκας ἰΐην οὗ Αἰοχαπάγια (ἑ. 6., 
Ἐφνυρί), {πὸ ἰαϊῖοσ Ῥοίηρ 84 ὑσγονίῃοα οὗ ὑπ6 Οσξβοο- ΟΏΔΏ ΘΟ ΡΙΤΟ. 

6 Αταγηδὶς Ταγγιιπὶ δηᾶ ϑυσγίδο νουβίοβ οὗ Τοξῆσα χὶὶ. 
1 δεμάολινγὶὶ 1 πϑονρἤοη. 8 Αὐδαὶ [86 Δροβίίδ. 
9 7οσῆμα {πε διγίίε, ῥαΞεῖηι, Δαὰ ἴδ6 Ἐργριέαη Ῥαργνὶ. 
:ο ΚἪ Σ;, 90. ας 74. ἱὶ, 160-162. 
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Ττυΐο ΟΥ̓ΟΓ δὴν αχίθης οὗ ἰδογγίζογυν ἔσοτ 8 βἰηρίθ οἷν ἴο 
8 ΘΩΊΌΙΓΘ. 

ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ 

ΤὮ6 ἀῦονο ἀιβουβϑίοη 885, γα Τ1ηΚ, τδάθ 1ὑ οἶθαγ 

δαὶ ἃ τδῃ ψο γγαὰβ8 ποῦ δοίιδιν τοϊρηΐηρ δ {86 {ὲπ|6 
ἴο ψὩΙοΟδ βοσηθ ονθηὺ ἰῇ ἢ15 116 15 δἴϊζογυναγάβ γοξοστοά 
τηὶρῃὶ ΤΡΆΓΟΥ Ὅδ6 οΔ116 ἃ Ἰὴρ ΌΥ ἃ το νῇο ννὰβ ἀ6- 
βοσιδίηρ [δ΄ ονϑηΐ δἴζοσγ ἰδ δῇ ἢδά τοῖν Ὀδοη οἱοιῃοά 
ἢ [86 τογαί ἀϊρηϊν. [Ι0 Ὧ845 βῇονῃ, δἷ5ο, ὑμαΐ ἃ ἤδη 
ὮΟ γγὰβ ὭΘΥΟΣ Κίηρ ἴῃ ἰδ βδθῦβα οὗ βανίηρ ἢἰηγβοὶῇ 
τοϊρηῃθά ἀ6 [αοίο, οἵ 46 7μγέ, ταὶ ϊ Ὧδ οὐ]16 ἃ Ἰηρ ΌΥ νὰ Υ 
οὗ ἀιΞυϊηοιοη οὐ οποσ, Ὀθοδῖιθα Ὧ6 γγχὰβ ἰῇ 50:16 ὙΑΥ͂ 
τοϊαιθά ἴο {86 γοϊσῃηΐηρ Κίηρ. 1,Δ5εγν, 1 85 βδῆονγῃ μδὶ 
[86 ψνοσγά υδοά ἴοσ Κίηρ ὃν {π6 δηοίθηΐ γί ζοῦβ 5 ἴο ὃ6 
ἀεβηςρά ποὺ ὉνΥ ἴῃ6 τηοάδσῃ μϑδῶδ ἰοφμεμαϊὶ, Ἀοτ ὉΥ 6 
οοπσοορου ΏΙΟὮ ΟἿΘ ΙΔΥ ἤδνα ἔογπχθά ἔσγοπι ὑσγοβοηῦ- 
ἄδνν υβᾶρε, Ῥαΐ ἴῃ ΒΑΓΙΏΟΩΥ ἢ ἰδδ τηδηηογ ἴῃ Μοῦ 
[Π6 ψοσὰ νὰβ οιηρίογβά 1 δηθ]αυτν δηά ἴῃ (ἢ6 ρδγ- 
ιἰσυῖας ἰαηαρααρο ἴο ψϑὶοῦ Π6 ἴογηι, ὉΥ 1.15 ὑγϑηϑίαιθα 
“Ἰηρ,᾽᾿ Ὀεοηρεά. Τυάρσεά ΌΥ ἴπ656 ἰῆγοα γυ]65 [ΏΘΓΘΟ 15 
ὯΟ ρΡοοά τϑβϑοῦ γῶν ἰδ δυΐῃοσ οὗ ᾿δηΐθὶ ταν τοί 
ῬΓΟΡΟΥ͂ν δηά 7501 δᾶνα οδἱ]δά Νερυςπδάηθζζασ “86 
Ιτὴρ οὗ Βερυίοῃ,᾿᾿ ψῇδῃ τεξοσσίηρ ἴο δῇ δνϑθηΐ 1ῃ ἢϊ5 Ηὲ6 
ἐμαὶ μαρροηθά ῬὈοίοσγαε ἣθ ἢδά δοίι'δ!ν δβϑοοηάθα {ῃ6 
[σοηθδ οὗ 815 ἔαΐῃοσ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ὟἹ 

ΒΕΙΞΗΑΖΖΑΒ 

ΟΝῈ οἵ [86 οοτησοοησβὶ ὑσίοϊβ οἵ ἀγρυσηθηΐ 15 [86 οὔθ 
ὙΏΙΟΝ 15 οδ]] θά [86 Ὀσρρίηρ οὗ [δ6 αυδοίίοη δὲ ἰββϑίθ. 
ΤΏ15 15 υυ5018}}γ ἄοπϑ Ὁν δῇ δὐγυρὺ οδίθροσιοδὶ βἰδίθιοης 
[δαῦ 8 (μην 15 50, 845 18 10 δάτζηἱ εα οὗ ἢο οοηϊγδαϊοϊοη 
δηἃ τεαιγοά τὸ τὑγζοοῦ. [0 15 ἔγσθαυθηῦ ̓ν οσηρίογοά 
ἴῃ ῬΟΙΣς41 δηά σοϊ ρίουβ οοηΐσονογευ. “δ οδϑίθίῃ 
ου ἀδν1 5 Ὁ Βοοϊζορυρ [Π6 ὑγίποα οὗ [μα ἄδν:5,᾽ 15 
δι. βδοοά οχδιηρία οὗ ἰ8ϊ5 ηά οὗ [4116ον. Τδα ον ϑἢ 

, ΘΏΘΠ)165 οὗ 6501}5 ΒΙΠΊΡΙΥ δβϑυτηθα [δ6 ψἢο16 χισβοη 
εὖ ἰδϑα τιϊδουΐ ροἱνίηρ ονϊάθηοα ἴο βυρροσγί ὑδοὶσ 

᾿ αϑϑυτηρίίοη, ὙΒεὶγ βἰαίδιγχθης τγγὰβ δ Ῥεϑὺ ὑμεὶγ ορίῃ- 
ἷἴοη. ΤΟΥ παά ῶο δνϊάθῃηοε ἴο βυρροσί 11. 

Αποίδοσ δχδεαρῖα οὗ [815 Ἰσϊηὰ οὗ ἔδ]]1 8. γ 15 186 δι55οσ- 
ἰίοη οὗ γε μδύβθῃ ἴῃ ἢἷἰς ΕΠ ἐδίονυ οὗ 1ςγαοῖ, Ὁ. 487, ἰμαὶ 
255 [ξἄνα5}} ἀπά τῆτὰ [γἀ Δ] τὸ Ασαζαδίβυβ. ἷ 

᾿ ΕΒοσοαβ ξασας 9 ἰοιά ἴῃ 411 Ὀγαηοῖοβ οὗ ἔβα ϑοσαϊ εἷς απ οὗ 
διά ἴῃ 411 βίασεβ οὗ Ηεῦγεν [᾿τοσγαΐασζο: δῃά γδδᾶ ἴῃ [6 56Ώ58 

οἱ “τωΐο" 5 ἰουηά ἱπ Ἡοῦχον οὗ 411 αροβ δηὰ ἱῃ Βδθυϊοηΐθα 85 ΘασΙν 
85 Ηλι σαῦ, Ὀυΐ ἠοΐ ἴῃ ϑγσίδο ΟΣ ἴῃ ΔῺῪ οἱδεσ Ασαχιδῖς ἀϊδῖδοί 6χ- 
οδρί Μδοάδιὶς δηά ἰῃ ἰδὲ ἰσαηβίδιίουβ οὗ, απιὰ οογασηθαΐβ οὐ, ἴδ6 οτίξὶ- 
τὶ Ηεῦτεν γδάδ 5 ἰουπά ἴῃ ὅση. ἱ, 26, 28; ΡΒ. ΟΧ, 2, δηά ἴων. χχνὶ, 
17. ες Μ. Ϊαπίσον, 4, Φίοβομανυ οὐ ἰδὲ Ταγριεριίηι, εἰς., Ὁ. 1451Ὁ; 
νυ, Ολαϊάδέτολος Ἡδτίεγδικῖ 1, 528, 11 4ο8Ό; Γο᾿ θοῦ, 44 ἐς γγέσοδες 
Ἡδγίεγδωκοῖ, Ὁ. 414, 613; 1δη6, Ανγαδίς- πε δῆ Ζιεχίσζοη, 2588; Βτεά- 
εσίϊς, Κομδονάσης ξερ Ταγρεε Ομδεῖος, 11ο, 182: Νοσδοσγγ, ζΖεχίαϊοη 
Οοά. Νίας.; ανῥεγν, (οάς οἵ Παιινπεγαδί, αΔοὰ ἴμ6 Ἠδῦτεν οοπμοοσάδηοεϑ 
δηά ἀϊοϊίοηδγίεβ. 

οό 
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ΟΙοβοῖν 41164 ἴο [ἢ15 δον 15 ὑμαΐ Ἰηνοῖνοά 1 δα 
8ϑϑοσίου ἱτιρίγίηρ ἰδαῦ ποσὰ 15 ὑἱθηῦν οὗ δνιάθηςβ δὶ 
Βδηά ἴο ὑσγονϑ γουγ 5:46 οὗ ἃ ᾳιοϑίίου, 1 γοῦ ΟἿΪΥ οαγοά 
ἴο ῥὑτστοάμποβ Σ. Τῇ θα [(δ6 ον] Ὀτουρηῦ 651015 
Ῥεΐοσγε Ρ1:δίθ, 6 δϑϊζαά ποι, “δαὶ δοουβαιίοι Ὁσίηρ 
γα δραίΐηδὲ [15 τη ὙΤΠΘΙΓ ΘΏΒΥΓΕΣ γγα5: “1ἢ 6 νγᾶ8 
ῃοῖ ἃ τδϊοἰδοίοσ, γα νου ποῦ μανο ἀ οἰ νοσεά ἢ ὉΡ 
αηο γου.᾿ Ἡδνίηρ πὸ δνϊάθηοα ἰμδὺ σπψουἹά οοηνϊοῖ 
ἶσα Ῥεΐοσα ἃ Κοζηδηῃ Ἰπᾶρο, [Ὁ Ὺ ψεσα οοηἀοσληΐηρ Ὦ1) 
ὉΥ ἱπηπδηάο, ὈΥ͂ [86 ΤηΘγα δϑεϑοσίίοη οὗ 8δ᾽5 βι]ὺ0; ν᾿ Ὦ116 
δἱ [6 βαηδ πη ὅπον σόγὰ ἱτυρί γίηρ ἰδδαῦ πεν μαά 
ΒΟ δὴ δριυηάδηοο οὗ ὑσγοοῖ, δηά {πδ΄ [26 Ῥτγοοΐῦ γγαὰβ 50 
γγ6 11 Κηονσῃ ὉΥ 411, ὑμαῦ 10 γγαὰβ ποῖ γεδϑοηδΌθϊθ 1η Ῥ1] δῇ 
δνϑῶ ἴο ἀειηδηά ὑμαῦ ὑΠ6Ὺ 5ρϑοῖν [86 οὔδγρα δραϊηβὶ 
Ὠτη. ὮΒεσθαβ [86 ἴδοι νγὰβ ὑμαὺ [6 Ὺ οοὐἱά ποῖ. ἔοτ- 
τηῦΐαῖϊα δηά βυδδίδηϊαῖθ δὴ δοουβαίίζοη ἰδαὺ σουἹά 
οΟΠρ8455 [86 ρύγροβα ψΏΙΟΣ ΠΟΥ ἀεοϑγοά. 
Α 5.1} ποσγβε ἰμϑιάϊοιβ [δ] δον 15 ἰμδὶ ΒΟ, 566 5 ἴο 

ραΐῃ ἴῃ6 ροϊηΐ δ 155:16 ὉΥ οὈβουγίηνρ [86 τοδὶ ροϊηΐ οὗ [86 
αιοοιίίοη. ΤΏυ5, ἤθη [6505 ψὰ5 Ὁγουρῃῦ Ὀεΐογα Ῥ1]δΐθ 
[86 βθοοηά ἰὔπηθ, [8 165 τοδάθ [86 δοουβαοῃ ἰδμδΐ 
7εβθὰ5 ρογνοσίθα 86 ἡδίΐοῃ ὉΥ ϑαγίηρ ἰδαῦ Ὧ6 γγὰβ 
“Ομηβῦ ἃ Κίηρ.  Βαεῦ νη Ῥ1]αῖα αϑκοά [6βὺ51} ἢ6 γγὰ8 
ἴζρη “186 στρ οὗ [86 7οννβ,᾿ ΒΘ δηϑνογοά, “ΜνΥ Κίηρ- 
ἄοπι 15 ποΐ οὗ {πὶ5 νοσὶά," εἴο. Απά Ριηδΐδ σανα 7.4ἃρ- 
τηθηῦ: “1 Βηά πο ἔδυϊς ἴῃ (ἢἰ5 πλδη. "ἢ ῬΙαῦθ γγὰ5 βῆδγρ 
ΘΩΟΌΡὮ ἴο 566 ὑμαῦ ἃ τῇδ ψοβο Κίηράοση γγὰ5 Ὡοΐ οὗ [815 
ψνοσῖά, σοθο βοσνδηΐβ νου ποῖ ἤρῃΐ, δηἃ ψῇοβο 
ΤΩΙΒΘΙΟΏ 1 γψγὰ5 ἴο θα ὙΣΏ655 ἴο δ6 ὑγχαϊδ, πὐὶρηῦ 6 
οΔ116ἃ 4 ““Κίηρ᾽ σἱϊπουῦ οηἀδηρογίηρ [δ6 ογηδη βἰδῖα. 
ΤΏ οδατρο νγγὰ5 ζαἶΞα, Ὀθοδίβα 6 δά ἠοῦ οἰαἰτηδά ἴο Ὀ6 ἃ 

, «Κίηρ ἴῃ [Π6 56η56 ἱτηρ]16 4 ἴῃ [86 δοοιυιβαῦοη. Τόσα νγ85 
δουηάδηοαε οὗ ονἱάθηοα ἴο ὑσονο ἰῃδαῦ Ὧδ ᾿δά οἷαἰτησά ἴο 
Ὅ6 ἃ Κίηρ.. 77655 δά) ἰοα μαῦ Ὧ6 δά 56] ἢ νγὰβ ἃ 

᾿ 



οϑ Τῆο Βοοῖκ οἱ Ὠδηιϊοῖ 

κίηρ. Ηδ ἀδφηϊοά, ονόνογ, [μδῦ ἢ6 δά τηϑδηΐ [πὲ Ἦθ 

νγ85 ἃ Κίηρ ἴῃ [6 5656 1ὩΡ01164 1η [86 δοουβαίίοη ἃραϊηβὺ 
τη. Ῥιαῖθ δαὐηλϊ ρα ἰὯ6 υδθϊοα οὗ δἰ5 ἀδηΐαῖ, δῃά 
7655 νγὰβ ἀδοΐαγεά ηοῦ σιν οὗ [Π6 οδαγρα οὗ υοΐσ θη 611- 
Ὧ655 ἴο Οξοϑασγ, ΕῸΣ [Π6Γ6 8.6 Κίηρς δηά Κίηρϑβ. 
Α ἔουσίἢ ἔφ ]δον, 1165 1ῃ [Π6 δοϑυτηρύοη ἰμδΐ 8 εἰδίο- 

τηθηῦ 15 [4156 Ὀδοδίιϑα [6 ΓΘ 15 Ὡὸ οοην!ποΐηρ ον ἄθησο [δαὶ 
10 15 τπι6. Τδι5 ΗἰἱζΖὶρ, τυγιρ ἴῃ 1864; τηδϊηἰαϊησά 
[δαὶ εἰσϊηροά ἱηδισατηθηΐβ οοὐἹᾶ ἠοῖ ἢανα Ὀδθη υξοά ὉῪ 
Πυοροσαῇ. 90, 8δῖΞο, Ἡοσγοάοίιβ3 ὑμπουρῆῦ [δα [6 ταροτί 
οὗ τ186 Ῥῃροηϊοίδη τασίηοσ οηὶ ῬΒασδοῦ- Νοοῦθο δά 
βοΐ ἰο 8811 δστουηά δἴσγίοβ, βἰασίηρ ἔγσγοση [6 Ἐρά 868 
δηά τοϊυγηΐηρ ὈΥ͂ ἴῃ ϑίγαὶϊβ οὗ ΑἸ γαϊασγ, τνγὰβ ἴδίβθ, 
ῬὈδοδῦβα ἴδον βαἰά ἰῃπδῦ ἴδον “Βαά [πε βδύη οὐ ὑμοὶγ σῖρῃς 
Βδηά᾽᾽ 85 [6 0 58116 δτουηά, 80, Εγνα ἃ ἐπουρῃῦ ἰμδὲ 
[86 τϑοοσάβ οὗ ΕζΖγα δῃηὰ ΟὨμγοηΐοῖος τσοσὰ ἔβδϑα Ὀθοδῖιβα 
186 ὺ δα [86 116 “Ὡρ οὗ Ῥεογβίδ'" οὗ ἴα Δομβοχηθηϊά 
Ἰϊὴρβ Ὀοίοστα ἰδῶ Ῥογβϑίδη οὔυρίτο δά ρβϑϑϑθά δνδΥ; 
ὙΏογοδ5 ἰ0-ΔΥ γα ἵκηον ηἰποίθοη αἰ ογθηὺ οχίγα- Ὁ1011- 
οδἱ δυΐδογβ ἔσοση [86 Δομιδοχηθηϊά ρογίοα ψῆο ἴῃ ὑσθηῖν 
βαρασγαῖθ οσβ ρῖνο ἰδἰσίγ-οἰρηῦ ᾿ηϑΐδησαβ οὗ [86 156 οὗ 
τ 15 1116. 

Ιῃ 6 οὈ͵]οοῦζοσβ τδᾶάθ ἴο 86 ὉΣΡ]1οΑ] δοοουηῖβ οὗ 
ΒεἸϑῆδζζαγ, ἀγα ἴο 6 ἔουηά Θχατρ[65 οὗ 411 [Π656 Κίηδς 

οὗ ἔδϊδογ. Οὗ ἰδ ἔσθ οὔθ {6 εἰαϊοζηθηΐβ δαὶ 
ἋΝΑΡυδα γα Π6 αϑι Κίηρ οὗ Βαῦγυϊοη᾿ δηά τῃδὶ 
ΒοΙθῃδΖζασ “νψᾶϑ τοί βἰγίθά Κίηρ ὉΥ ἢ15 οοηϊοιροζγα- 
τῖοϑ." Οὗ {6 ϑβϑοοῃά, ἰδὲ ἴο τοργοϑθηὶ 654 ΖΖασ 
85 [δε κίηρ υηᾶορ σοσλ Βαρυ θη γγὰβ οαρίυτγεοά δηά 85 

: Ὀίο Ῥεαΐηνη, Ὁ. χἰϊὶ. .Β'ς, ΙΥ͂, 42. 
5 566 δείίοοβ ὉΥ ἴδ δυΐποσ οὐ Ἐογαΐ Τιϊ65 ἰῃ Αηθαυϊν ἱπ Τὰς 

Ῥρὶμοείοη ΤἈεοϊορίοαϊ Κευΐειυ, τρ04--5, ἃ. οοηϊσ υιο οὐ 86 ΤΙ165 οὗ 
[Ὧς Ῥεγβίδη Είηρβ ἰὰ [86 δεσίδε» ες Εδμαγὰ δαοδαμ, Βετῖϊη, 1915, δά 
ΔΏ Ατίϊοῖθ ἱπ δε ῬΤῈ ἴος ΪαπΌδσγΥ, 1917, οὐ Τὰε ΤΗΐΪ “Κίπρ οἵ 
Ῥεγξία"" ἐπ ἰδε Οἰά Τεείανιεηΐ, 
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Ὡανὶηρ Ὀδ6η “4 5οη οὗ ΝοθποδδάποζΖζΖαγ,᾿ οοηϊγδαιοῖβ 
411 [186 οἴδεος δϑϑυγοά υυ]ίηθϑϑος οὗ 86 Οἱά Ταβίδσζηθηίΐ. 
ΟΥ 186 (ϊτά, ὑπαὶ “ΒΘ ΖΖζαγ πον Γ Ὀδοδῖη6 Κίηρ ἴῃ ᾿ἰ5 

ἔαιογ᾽ 5 υἷδοθ. οὗ [86 ἐουτίῃ, δαὶ ΒεἰβῆδΖζασγ τγγχὰβ 
ὭΘΝΟΣ Κίηρ οὗ Βανΐου δἱ 411. 

Τὸ 15 ΤΥ Ῥύζροϑβο 1 [815 οδαρίοσ ἴο πηδῖο 1 οἶδας ἰδαῖ 
[ΏΘΓΘ δὰ 20 ἰθηδῦϊθ οὈ]θοίίουβ ἴο {π6 βἰαίοσηθηῖβ οὗ [86 
Ὀοοϊκ οὗ ΠὨδηϊοῖ, ἐμαὶ Βοβῇβζζα νγχὰβ ἃ Κίηρ, ἰμαὶ 6 νγᾶβ8 

Ἰσὴρ οὗ Βαρυΐοι δηά οὗ [86 ΟὉμδίδδηβ, ἰδαῦ 6 νγχαβ κίησ 
ἔοσ τα γϑαγθ, ἰδαὺ 6 νὰβ ἰδ6 ἰαϑὺ Κίηρσ οὗ Βαργίοη 
Ὀοΐοσο 86 Ῥογβϑίδηῃ ἀοηγηδίίοη, δηα ὑμαὺ 6 γγχὰβ ἃ 500 

οὗ Νεορυςδπαάηθζζασ. ΤῊΪΐ ἰαἰΐοσ Ὑ11 ᾿ηνοῖνα ἃ ἢ] 
ἀἸἰδβοιβϑίοη οὗ [6 ροξβὶῖ6 ι1.565 οὗ [δα ψογαάβ “᾿βοῃ  δηά 
“αϊδοσ,᾽᾿ δηά οὗ [86 ροβϑι Ὁ ΠΥ οὗ [86 οχίϑίθηοα οὗ ἔτο 
Ἰώτρβ οὗ ἃ οοπηίσυ δἰ δ6 βαζὴβ {ΐπ|6, οὗ [86 ἀϊδβογοηὶ 
146845 οοῃποῖθά Ὦγ [86 ρῆγαβο ““ἰηρ οὗ Βαῦγυίου, ᾿᾿ οὗ [68 
ἀιδεγεηοα Ὀούνθθῃ [6 ρῆταϑος “Κιηρ οὗ Βανγυίοη  δηά 
ἸΩρ οὗ [86 ΟΒαίδβδηβ,᾿᾿ δηά οὗ [86 ὑνοζοϊ ἅ ἀαίζηρϑβ οὗ 
ΤοὶρΏ5. 

Ῥχοοθδάξηρ ἴῃ [δ6 υϑ8] ογάογ χὰ ν1}]} βἰαίε ἄγε 186 
οὈ]δούζου ἰο Τ.δηΐθ] 5 βἰαϊοσηθηΐβ ψὶτἢ τορασζά ἴο Βοϊ- 
5Π.42ΖΆΓ δηῃά [ἢ6 αϑϑυτηρίοηυβ ἰηνοῖνοά 1η ἴθ. ΤΟΥ 
ΔΙ 85 ΤΟ] οννδ: 

ΟΒΙΕΟΤΙΟΝΘ ΘΤΑΤΕΌ 

Ι. “Τὸ τορσαβοηΐ ἐμαί {86 ἰΐηρ ἱῃ τ ῆο586 τοῖρῃ Βαρυοη 
νγὰ5 οἀρίυγοαῦ δηά ἰδ6 Οδαϊίδοδηῃ οὔυρῖσο ἀδϑίσογοα ννὰϑβ 
πδιηθά Βοἰθμαζζασ δηᾶ ἰμαὶ 6 γγὰβ ἃ βοὴ οὗ Νερυςοθδά- 
62ΖΖΔΙ (Ο(Ώ. Ν), 15 ἴο οοπίζαάϊος 411 [86 οὐδοῦ δεβυσοά υἱί- 
Ὧ655685 οὗ {π6 ΟΙά Τορίασηθηΐ.᾽" "Σ 

2. “᾿Βείββαζζας 15 τοργεβεηΐϊεά 85 Ὑἴηρ οὗ Βαδυΐοη. " 
“Ἴ; Ροϊηΐ οὗ ἔδοῦ Ναβυμπαὶα τᾶς [86 165 Ἰηρ οὗ Βαδγνυίοη." 

τ: ΟΟΣΙ,, 1πἰγοάμοῤίον ἰο [δε Οαποπίοαϊ Βοοῖς οἵ ἐδε Οἷᾷ ΤεΞίαπιοηῖ, Ὁ. 
384. 
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“Βοἴββαζζασζ αν μᾶνο αἰ ηρυ ϊϑηοα ΗΙΠΊϑοῖἢ, ροσῦδρ5 τῆοτα 
πῃ 815 ζαίμος Ναδυπδίά (Νδροηϊάμ5), αἱ 86 ἔσθ σβθη 
Βδθγΐίοῃ ραβϑοά ἰηΐο ἴδ6 Ῥοόνγοσ οὗ [6 Ῥοσγξβίδης; δηά ἤθηοο, 
ἐπ [86 τθοοϊθοϊ οι οὗ ἃ Ἰαΐοσ ρὲ δ πιδὺῦ δανα Ὀδοη Ὀἱοίατεά. 
85 105 1650 Κίηρ: Ὀκῖ δ6 γγχαβ ποὺ βἰγίοα “Κορ ὉΥ 815 οοηΐοτα- 
Ῥογασίθβ (ς΄. ϑοβσαάοσ οὴ ἤδη. ν, ἵ, 2)." 

Δ. , Βεΐββαζζας ὭΘΥΟΙ Ὀδοδῆια Κίηρ 1ἢ 819 ξαίμαν’ 8 
Ῥΐδοβ.᾽ 5 

ΑϑϑυμΜρτονΝ9 ΓΝΨΟΙΧῈΡ 

ΤΏΘϑ6 ΟὈ]Θοί 5 τοϑοῖνο ὑμοσηβξοῖνο ᾿ηἴο ἴοΌΣ δϑϑιρ- 
[ἰοη5: ἢγϑί, μα μα ϑοσίρίυγοα σπηϑηϊίοη οἰβουνῆοσα [86 
Ἰήπρ τοῦ νβοσ Βαδογυίοῃ 611; βοοοηά, ὑμαὶ Ναρυπδὶά 
νγ783 ἰδ ἰα5ὲ Κίηνσ οὗ Βαδγυίοη; ἰϊτά, ἰδδὺ ΒοΙβ Δ ΖΖΑΣ γγὰ3 

Ἡδνοσ κίηρ οὗ Βαῦγίοι 1 ἢϊ5 ἔδυ μοσ᾽ 5 ρἷδοθ; δηά ἔουσίῃ, 
[παῦ Ὧ6 νγγχὰβ Ὡοΐ οδ]16«ἃ “ηρ᾽ ὉΥ͂ Ὧϊ5 οοηςοιροσασζίθ. 

ἈΑΝΘΕΒ ΤῸ ΑΞΘΘΟΜΡΤΊΙΟΝΘ 

Ι. Α5 [86 δορίυτοβ ΠΟ ΏΘΓα 656 στ 0. [δ6 ὩΔ16 
οὗ [86 Κίηρ νῇο τγταἱθά ονοὸσ Βαδυίοη σβθη [Π6 οΟἰζγ γγα5 
οδρίατγοά ὈΥ [πο Μράεϑ δηά Ῥογβίδηβ, (ΌσῃΣ]᾽ 5 οὈ]θούος, 

85 5ἰαϊβά, 15. Δϑοϊαϊοῖν υλίβουῖ Σου δεαϊίοι ἰη ἔδοὶ. ΤῈ 

Ὧ6 τηϑθϑῆβ ἰῃδὺ ἴῃ6 δογίρίιγοθ οἰβουνῆοσγα ο811 ἃ θοῇ οὗ 
Νοθυοπαάηθζζασ ὉΥ (86 πδηγο Εν]]- Μοσγοάδος, 10 ἄοοϑ 
ἠοῖ ἔοϊονν ἔσοσα (ἢ5 ἰδαὶ ΝΟ δάπηθΖΖζασ ΤΥ ποῖ 
Ὦανα δά δηοίμοσ βοὴ οδ᾽οὦ Βεἰβῃδζζαγσ.Σ ἯΥωαε Κῆον 
ἔτοτα ἴῃ Βαδυ]οηίδη ἀοσυτηθηὺς ὑπαὶ Ὧα δά δὖ 1ϑαϑίὶ 
ἴσο βοῇβ Ὀοϑίθ Εν1- Μοσγοάύβδοῃ. 4 ΕΝ ὕδυ ἢδ τοὶ 
Ὦδνο δά ἃ δἔδὺ 

: Ῥῆνος, ΚΟΤ,, ὑρ. 498, 499. 
5 ϑδγοο, Ηἰΐρλεν Ογἡ οίδηι απὰ ἐς Μοημριδηῖς, Ὁ. 125. 
Σ ὅ66 Οἡ ἰδ6 νοσά ᾿᾿βοῃ " Ὀαΐονν, Ὁ. 117. 
4Τὸ υῖϊ: Μαγάυϊ-δάϊη- ας, ΝΙΚ, 282.5, ΜΞ ΕΡ-Μαγάαῖ, ΝΙς. 

281.2 (), δά Μαγάμὶς- μη) τ μβασ, ΝΊς, 272.2, Δ02.2. 
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11. Ιὸ πγυκὶ Ὀ6 δατηϊ 64 δαὶ Ναυη δια νγὰ5 [86 1Δ5 
ἦε 7μγ6 Κὶησ οὗ ἰ86 Βεανγοηΐαη ὀρ ρίγε τ Οβα οδρὶϊδὶ 
γνὰ5 ἰδ οἰἵγ οἱ Βαδγίοῃ; Ῥυΐ [ῃ15 ἄοθϑ ποῖ ὕγονθ 
ἐμαῦ ἢα νγὰβ ἰδ ἰαϑὺ 46 [αοίο κὶτιρ οὗ [ῃ6. ΒαΌΥΎ]οπΐδη5 ἱπ 
{πὸ οἱΐγ οσ εὐϊβοϊ οὗ Βαγίομ, ποσ ὄονϑὰ ἰδ6 ἰαϑὶ 46 7876 
Κιηρ οὗ [6 βαῖηθ. Τὸ ὑγονϑ, βδονγανοσ, ἰδδὺ ὑμ6 δυΐδοσγ 
οὗ 86 Ὀοοΐς οὗ Τϑδηϊοὶ 15 σσοῖρ 1 οΔ]]}1ὴρ ΒΘ 5Π.42Ζα τ 
186 ἰαϑὲ Οβδίἄθδη Κίηρ οὗ Βαργυίοω, 10 πιαϑῦ Ὀ6 βῇονγῃ 

ἰῃδΐϊ Ὧο οπο οὗ ἰδαὺ Ὠδηη6, ΠῸΣ υἱἱ (δαὶ 1016, (Δ Ὦανθ 

τα ϊοά ἴῃ {86 οἰζν οὗ Βαδυϊου ἀυσίηρ οὗ δἴΐζοσ [88 ἀονγῃΐβ]] 
οὗ Ναδιηδιά. 

Α. ΑΚ ἴο {86 πδηλδ δηά {0165 οὗὐ Βοίββαζζασ, {86 
τ᾿ῃοηπτηθηΐβ οὗ [ὴ6 ΒΑΡΎ ]οηΐδηϑ [611 5 85 ζΟ]ΟὟ5: 

Ι. Τδαῖ ἰδογο νγὰ8 ἃ Βεο1-5ϑδαγ.ύυξατ. 
2. Τδδῦ δὲ ψὰβ ἴδ βοῇ οὗ Ναδυηδὶά. 
4. ΤἸΒαΐ δα νὰβ ““1ἴἋ8δ6 τοι Ῥοσγῃ βοῃ᾽ οὗ Ναρδυπαϊά, 

[6 “΄8οῃ οὗ δα Κίηρ᾽᾽ ραγ ἐχοοίϊοηοο.2 ἈΝαθυηδιά οχ- 
Ῥτοϑϑῖν οδ᾽15 Βοίββαδζζαγ 815 ἄγϑὶ Ὀόσῃ βοὴ (77 γε5 11) 4 
7.581 85 ΝεθυοδαάῃθζΖζαγ ο8115 Ὠἰγηϑοῖ [ῃ6 Τα7Ή γοσδίμ 
οὗ Ναροροΐβϑβαγ. ὃ 

4. Τδεαῖ δὲ οουγηδηᾶοά [6 δτηγθα οὗ (6 Κίηρ οἵ 
Βδρυΐοι ἱπ ἰδ6 ὑχγονίηοα οὗ Ἀοοϑδά, οοσίδιηϊυ ἔσοσι ὑΠ6 
ἢ ἴο ἰδ6 128 γεοαῦ οὗ Ναδιυηδίά δηά, ἔοσ 411 ἐμαὶ τ 

: ΤΩ ΝαΑΡυηδί 5 Ὁσαγος ἴο ϑίη, [Π6 ζωοου ροά, γγχὰ ἰθασῃ ἐμαῦ ἢϊ15 τε 

80} οὗ [86 ᾿ηρ᾽" 15 τηδρηϊοποά, Τδμαβα ἰδ ]οῖ5 αγὸ ἰουηά ἴῃ Θύσζαβϑζηβίογ᾽ 
οὐξίίοι οὗ [86 ἰηϑογιρίίοηβ οὗ Ναριηδί ἡυτηδοσγοά 45 ἔο οννβ: 50, Σ; 12, 
ΥΘΑΓῚΙ, σζῃοηϊῇ 12, ΑΥ̓ 26: 184, 1; 4, γε 5, ΤΩ ΟὨΪὮ 1, ὅΑΥ 25; 270, 11Π.65 
4, 6, 9, 21, ΥΘΆΓ 7, ὩΟΩΪὮ ΙΣ, ὍΔΥ 9; 581, [ἰπ65 6,3, 8, ΥΘΔΓ ΣΙ, το ϊ ἡ, 
δγν 20; 688, ἴἰ6 3, ΥΕΔΓ 12, το ἢ ΙΖ2Ό, ἀδγν 27. 

3 Ιῃ οἴδοῦ ρίδοοβξ Βοίβπαζζαρ 15 ΒΡΡΑσΘΉΙΥ οδ]16 4] εἰτηρῖν 86 “'ϑοῃ οὗ 
86 ἴσην," 6.2., 1πδογέῤίοης οὗ Ναδοηίάιξδ, 581. 4,331. 4, 387, 401, 50. 6. 
ΙῺ ὨΩΌΕΙΒ 50 δηά 581, 1 Μ|]1 ὍὈ6 βοὴ ἰδαῦ [86 “βοῇ οὗ ἴδ ἰηρ᾽" 
τουδὶ 6 ΒοΙΞΔΖΖΑΓΣ, δἰθοθ Ὧ6 19 ΘΧΡΓΟΘΕΙ͂Υ 50 ΟΔ]16 4 ἰῃ ἰ686 ἐδ 615: 
866 ἡοΐα 2 αῦονα. “ΑΒ, ΙΝ, 246. 26, 252. 24. 57ἀ., 72, 41. 
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ΚΗΟΥ ἴο [δα οοηίσασγζυ, ἀυσίηρ ἴΠ6 τ ῇοΐα τοίρῃ οὗ Ναρυ- 
Ὡ414.} δηά ἰῃαὶ ἱῃ οογίδίη Κιηρῖν ἔπηοιϊοηβ Β6 15 84550- 
οἰαίοα τὴ ἢ ἔδύμοσ 85 ΘΑσΪν 85 86 1:2. γϑασ οὗ 
[86 ταίσξῃ οὗ Ναριυηδίά.3 

5. Τδαδῖ Ὀεΐνψρϑεπη {δα τί ἄδγΎ οὗ [86 41 τηοητ οὗ 
[86 Ι1γιδ γεασ οὗ Νδθιηδλιά δηά μα εἰ ἄδν οὗ {86 8.ἢ 
τηοηϊῆ, ἰδ6 808 οὗ [δα ἰΐτρ νγγὰβ ἰῇ οοσησηδηά οὗ ἰῃς 
Βαργυ]οηΐβδηβ πὶ [86 οἱΐαάοϊ οἱ Βαδγοη δηά νγὰβ 86 ἀξ 
]αοίο Ἰᾶτρ οὗ Βανγίου, ἱπαβσησοῖ 85 Ναρυηδὶά μδά Ὀθθη 
οαρίατοά.3 

: Ϊῃ [86 Ναδυπείά-Ογγιβ Οὐγοηέοῖε, Οὗυ., 1ἰ, ς, ἴξ 15 βαἰά δαὶ ἴῃ [86 
1 γολῦ οὗ κίην Ναδυηδίά “ἰδ6 δοῃ οὗ [86 ἰεΐηρ τς δἰ5 Ὁσίῃοεβ δά 
ἴσοορβ 88 ἰῃ ἰδ ἰδηά οὗ Δοοδά.᾽" Α [16 δίαἰοσηθηΐ ἰβ τηϑδδ ἔοσς ἰδ6 
οἵδ, τοίΐξ, δηά στὰ γϑΆσβ, (ά., 10, 19, 22. 

3 1 [86 [Δ0Γ6ϊ ρυὉ] 15Πη θα ΌΥ Ῥίποῦ 65 ἰῃ ἰδ6 Εχῤοσίίονυ Τίριδε ἴοσ 1015, 
80 οαἰἱδ 88 5 ΟΣ ἰῃ ἰδ ὩΔπι6 οὗ Βοίβμδζζασ δἷοὴρσ τ ῖτ 85 ἔδίδογ. 
Οδὐδβ νψοτα πόνοῦ 5ΟΤ ΟΥ̓ [6 ὩΔΠ165 Οὗ ΒΥ δα Ὄχοορὶ ἰίηρβθ. ΤῊ 
ἰδῦϊοὶ 15 ἔγοσα [86 :)ίῃθ γοασ οὗ Ναδυηδίά. Ὑδὸ ἰδοῦ στεϑάϑ 8.5 ἔοϊ- 
Ἰονγβ: “5 Αὐγυστει, ϑοη οὗ Νύτγδηι, Ὧ85 βυοσῃ ὉΥ Βεῖ, Νεῦο, ἐδ6 ἰδάγ 
οἱ Ετοοῦ, δηά Νδηδ, [86 οαἱὰ οἵ Ναρδοιτάιυϑ, Κίηρ οὗ Βαθγίοω, δηά 
Βοίϑῃαζζασ, ἰδ Ἰσηρ᾽Β βοῇ, ἰδαΐϊ, οὐ 86 γί ἄδν οὗ ὑδ6 τους Αάδτγ οὗ 
[86 ὑπνε ἢ γε οὗ Ναροηδάμ5, ἰσησ οὗ Βαργίου, Ι νυ] ] γοὸ ἴο Ἑσθοὴ 
εἴς." 

Α5 Ὦγχγ. Ῥίμοδο5 σογδτῖβ: “ἼΒ6 ἱπιροτζίδηοσο οὗ ἐδὲβ ἱηϑογρείοη 15 (δα 
ς΄ ρυἷδοθβ Βοίββαζζασ Ὁσγβοιοϑν οὐ (86 ββωθ υἷδῆθς 85 Νδροιϊάαϑ, 
Ἠΐβ ἑαΐδοτς, ἔνε γϑδῦβ δείοσε ἰδ6 ἰδἰίοσ᾿ 5 ἀδροκί(ίου, δηᾶ πὸ Ὀδασίηρ οὗ 
1815 τ1}1 ποῖ 6 ονεσϊοοϊκοά. ΟΥ̓ΟΙΙγ, Βοίβδαζζασς δά ηοΐ Ὀδδη σθοὸρ- 
ὨΐϊΖΟά 85 ἰκίηρ, 85 [818 νου αν ἡδορβδϑιαιθαά δὶ5 ἔδίποζ᾽ 5 δράϊοδίίου, 
Ὁυΐ ὃ Θ6 6:18 οἷεδγ [πα Ὧ6 νγὰ8 ἰΏ ϑοσῇβ ΨΔΥ διϑϑοοϊδιδα τῖϊῃ Ἀἰπὶ οα 6 
ἴΐσοιθ, οἰδοσνβα 85 Ὡδῆηθ που Βασαΐνγ αν Ὅθεη ἰηϊσοάμοεά ἰηΐο 
186 οαἰὰ νὴ ψϊοδ (δα ἱπϑοσρθοη Ὀορίηβ. Ἧε ον 866 ἰπαὶ Ὡοΐ ΟὨΪΥ 
ἔος [86 Ηεῦτονβ, Ὀυΐ δἴ3ο ἔοσ ἰλ6 Βαργίουηίδηβ, Βεΐβαζζασς μοῖά ἃ ὑσϑοῖϊ- 
ΟΠ τογαῖ ροβίἰΐοη. ΤΒδ οοη͵θοΐατα 45 ἴο ᾿δηΐοῖ ΒΒ Ὀοΐηρ πιδάς ὑδ6 
1ηϊτὰ ταῦῇοσς ἴὰ [π6 Ἰσηράοπι Ὀδοβιιβα Νδροηϊάι5 δηὰ Β εἰς Ζζασ γασὰ [Π6 
ἢτβι δηᾷ βϑοοῃά 15 [815 οοηττησά, δα [Π6 τηοη οι οὗ Βοίβμαζζα᾽ 5 ἰἰτὰ 
γεδσ ἰη δα. ΥἹἱἱ, 1 18 ἐχῃ αὶ δι." (966, αἴ9ο, [86 οτἱρίηαδί ἰοχὶ δ ἴγϑῃβ- 
Ἰαῦ οι οἱ ἐδ158 ἰα δος ἴῃ δὴ αχγίϊοῖϊς ΌὉΥ Ὦγσ. Ῥίῃοδοβ ἢ ῬΌΒΑ ἴος ]88., 

1916, ῬΡ. 27-29.) 
2 ὴ ἴῃς ΝΑδυηδί-Ογτβ Ολγομίοῖε εν. Α. 15-22, ἴξ 5 Ξαἱά δαὶ 

Ὀρδασι ((οῦτγδ8) σονόσγηος (ῥίη) οὗ ἴδε ἰδηὰ οὗ Ουἰίατλ δηά ἴδ6 ἴσοορβ8 
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6. Τμαί ἱξ γα δοοορί 86 στηοξῦ ὑχγοῦρδῦϊθ τοηδογηρ 
οὗ {86 5ίρῃβ ἴθ {8ε Ναρυηδίά-Ογγιβ Ολγοημίοϊο, 11, 22, 

[8 θοῇ οὗ [86 Κίηρ νγᾶαβ Κι 1οα ου [Ὧ6 ηἰρῃῦ θα [86 
οἰϊαάεὶ οὗ Βαῦγυγίοι νγαβ ἰβίκθῃ ὉΥ [86 ἰσοορβ οὗ Ογτσιιϑ 
υηάος Οοῦτγγδϑ. 

Ετοπὶ 656 βἰαίοωβδηΐβ οὗ [6 πιοπυτηδηΐϑ, ἰϊ 15 Οἶδᾶγ 
ἰῃδι ἴσο νγὰβ ἃ Β6 -9δαγ- συγ, [6 ἄγϑι-Ῥοσῃ 8οὴ οὗ 
Ναδυηαὶά, γῆ αἰπιοϑὶ οογίϑίϊν οοσησηδηάθα [ἢ6 δττηϊ65 

οὗ Βαρυ ΟΣ ἴοσ ΣΔΩΥ ὙΘΑΓΒ δηἃ νγγὰ8 ἴη οοσηγηδηΐ οὗ [6 
οἰϊδάδβὶ οὗ Βαδυΐίου δηά ἤφηοα {ἐὲ ἐαοίο Κὶῃρ ἴοσ ἴοιιγ 
τοῦ ῆβ δἵζοσ [86 οαρίπγα οὗ 815 ἕαΐδοσ Νδρυηδιά, δηά 

μαῦ τ 58:6 4ὅ6 [αοίο ἰκῖτιρ νχὰβ ὉΤΟΌΘΔΌΟΪΥ ἴἢ6 βδοῃ οὗ {86 
Κιηρ, ΏΟ νγᾶβ βἰαίη ὉγΥ (ἀσοῦσγγαβ οὐ ἴπ6 ηἰρῃς ὑπαὶ {86 
οἰϊαάοϊ νγὰβ ἰδαίκοηῃ. Τδδὶ Ὧδ γϊρἣϊ Ὀσοροσῖν να Ῥθοα 
οδ]16ἅ κἴπρ ὯδΔ5 Ὀδδη βϑῆονῃ δῦονα. ἢ 

Β. τε, βονεσγαῖ ξυσίμος αυδϑθϊουβ τηυβὶ 6 ἀ15- 
ουπ56ά, 

Ι. γ)ωμΕεβ ἰ.6 Βε[-5παγυβασ οὗὐ [86 ᾿ηβοσρυοηβ [86 
5816 85 (6 Βείββδζζασγ οὗ ζδηΐεῖ ἢ γε ποοά ποὺ ραιββ 
ἴο ἀΐϊβοιββ ἰῃ]ῖ58.. ἘῸΣ 1 15 δάτηϊ64 ΌΥ 411 ἐμαὶ ἀεδϑρὶϊα 
{π6 ἀἸ οσθηοο ἰῃ βροϊτηρ [Ὧ6 5816 ῬΘΓΒΟΙ 15 γεξογγοά ἴο 
ἴῃ Ῥοίϊῃ.5 

2. ἴ5β 186 τῤοιήηρ ἌΓ ΝΟΝΞ Βείβμαββας δὴ ἱπάϊοδιύοη 
οὗ ἃ δία 85 δϑαγίυ 85 [86 δϊξα σΘΩΓΌΓΣΥ, ΟΓΥ οὗ 84 ἀδία 85 
ἰαῖΐα 85 ἴπε 2ηά οδηΐυσυ Β.σ.ἢ Τθοσγα σὰ ἔοισ ροΐηΐβ 
ἴο Ὅ6 οοῃϑδιογοά Ὦθχγο. 

(1) Τα νονγοΐβ. Α4Α5 [δα νοννγοΐ 5ἷρῃβ σγεσὸ ποὺ δάϑά 
ἴο 6 Ἡδρῦγονν οὐηδοηδηΐβ {11 βοῦιθ οδηΐυγθθ δὐζογ 
Ομηβί, δηά 85 ῆοὸ νοννγοΐβ ἔοσ {πὸ ὑσοροσ ἤβδζηθϑ ἰῃ ΠὨδηϊοῖ 

οἵ Ουσὰβ οηϊογοά Βδαογίοη τὶϊδουῖδ ἃ αι [6. Αἰϊοσγνασγάς Ναρυηαδίά, 
δανίης Ὀδοη ἢν Ρ, νγ85 ἰδίκθη ἴῃ Βαῦγίοη. ΟΥτσγαϑ οοἰοσγοά Βαρυΐίοῃ οἡ 
τῆς ττά ἄδγ οὗ 86 888: πηοης δηά Οοῦσγαβ νγ85 πιδάθ σονόσγηοσ οὗ ᾿ξ 
ΟἹ ἴδ 1τἰἢ οὗ [26 βαῖ)δ στηοῃ(ῇ. 

: Ομδρίονς Ν, 5 ΚΑΊ; 2η4 οὐὐτοη, ἢ. 433; 2τά οὐϊθοη, Ὁ. 296, 
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οϑῇ Ὅδ ἰγδαςρά ἔαγίμογ Ῥδοῖς ἔδῃ ὑπὸ ΙΧ νογξίου, 0 
ατρυγιθηΐ 85 ἴο ἀδίθ οδὴ Ὅ6 Ῥαβοά οἱ πὸ ἀϊξαρτεογηθηΐ 
οὗ τῆ νονγοΐβ ἰη [Π6 ἤδῆ)θ ΒοΙβϑῇβζζαῦ ἢ [86 νοννοΐβ οὗ 
16 ὯΔΠ16 85 ἔοιηά 1 Βα] οηΐδη. Οπα ροΐϊηΐ ΟὨΪγ 15 ἴο 
Ὅδ ποῖοά, παζηοῖν ἐμαὶ 1 νγὰβ ποὺ ουβίοτηδτν ἴο ἀδποῖθ 

1π6 ἄγϑὺ ϑυ 114 0016 (4) οὗ 57 ἴῃ ἴ6 Ατγδηγαῖς ὑσγδηβ1- 
δγαϊζοῃ. 

(2) Το ἄουδία 5 (Επξ. 2). Ταΐβ ροθϑ Ὀδοῖ ΟὨΪΥ 85 
ἔαῦ 85 ἴα ῥοΐμἶγρ5 οὗ [86 οατοϑὶ Ἡθῦσγον τοδηυβοσιρίδ, 
[86 Οτϑοῖ νογβίουβ δηά οβορῆι5 γι ηρ σ᾿ οΠ6 1ο το σ 
ἴοσ [6 ἔνο ἱπηάϊοδιθα ΌΥ [86 ργοϑδοηὶ ΜΜαβεογοίο ἰοχί. 

(3) ΒΙ 15 [86 οοσζσηοῃ Ασγαζηδίο δηα Ἡθῦσγον ἰσϑηβ- 
᾿ιττοσγαϊίοη οὗ (6 Βαρυϊοηίΐδη Βε].5 

(4) ΤΟ ἰγδηϑϊοσγαίίοῃ οὗ [6 δῇ ΌὉΥ οἷ, ἱποίθαά οὗ 5 
(Ξα»π 6 Κ}) οδιϑοβ βϑοπια ἀπο. ὙΈΣ6 5λα 7 15. οοσὴ- 
ΤΩΟΩΪΥ τοηάογοά ἴῃ Ασγϑηδῖς ΌΥ͂ 567,5, 89 δἷϑο, αἱ {{πη65, 

ἴπ [δε ΟΙά Τεβίασηθηὶ Ἡδῦσγεν; γοῖ 4 σοριοίἑηιο5 τὸ δηᾶ 
Αϑϑυσίδῃ δλαῦ τοργοβοηϊοά ἴῃ Ηθῦσονν Ὁγ 5λα 7.5 

(5) ΤΏ6 ἀσορρίηρ οσ δϑϑιην]δίίοη οὗ ὑπὸ 7 ἔγοτι [6 
οηάοἔ ὁ6.α7. ΤὮΏΘΟΠΙΥ Ὄχδυρῖθ οὗ [815 δϑϑὶ τ] δύίοη ἴο Ὀ6 
ἔουηά 1η [86 1ΠΞοΓΡ Ο.5 15 ΟἹ ἃ 564] ἔσοτῃη [86 βενθηΐᾷ 
οΟηΓΌΣΥ Β. Ο. 6 νῇογα [86 πδτὴ6 ὅ84.5581:-1] ργοῦρϑοϊν βἰδηάϑ 
ἴοσ ὅδζ- ϑασϑ-}. [1π Ὁ δηϊοῖ χὰ ἤανα [86 βϑΐὴβ 8551 1}118- 
τοι αἷϑο 1ὼ ἰδ6 πδῆλθ Βο [ΘΔ ΖΖΩσ, 1 γα ἰαῖκο [δο ἰαϑίὶ 
ὕπνο 5011 0165 85 βἰαηάϊηρ ἔοσ 51α7- 57. Ὑδδ οηΐγ ὑγοῦ- 
δΔΌΪ6 Ἔσδρα ἰῇ ἰαΐθ Ασαζηδὶς 15 Βαξίγα, “᾿δεδά,᾽᾿ ἴοσ 

: ὅ66 ΟΧΒΙΏΡ165 ἴὼ ΟΙΘ ἱἐϊ-ἰ, 28.6, 50 εἰ αἱ. 

"Ε.ς., ΟΙΒ Σΐ, τό, 29, 30, 34, 35, 36, 40, 4:, 44, 46; 18. χὶ, χὶνὶ. 1; [6ζ. 
Σ, 2, 5, 1, 1, 44; 2 Κίηρβ, 20, 12. 

5 Ε.,., ΟἸΘ 1, 1Ιο, 29, 38, 22, 82, 88, 81, 21, 29. 
4 Ἑ.2., ἴῃ ϑατροῦ ἴοσ ϑδαισυΐση. 
8. Ε.ς., ἰὼ ἴδε Αγασῃδῖο ϑῃδγίίη "πα ᾿ββ. Θῃδτγσιυίήη, ΟἹΘ ἰδ, ἱ, 22, δά 

86 Ο. Τ᾿ Ηδεῦτγεν ἰῃ ϑ'μαγοζοσ, 15. ἵνὶϊ, 38, 2 ΚΊ. χίχ, 27, Ζϑοδ. νἱϊ, 2, 
δΔηά ἴῃ ΝοΙραῖ-Ξἤδυ-ὉΖοσ, 7οσ. χχχίχ, 3, 13. 

6ΟΙ5 “ἱ, ἱ, 82. 
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δαγζαγα, ΒΟΥ ΡὮ ὄνθη ἰδϊ5 15 ἀουδί].: 80 ἰδαῖ ἔδοσο 

5 0 ον ἄάθηςβ ἴο βϑῇον: ἰδὲ 10 νγγὰβ 518] αὖ ΔῺΥ {π16 ἴῃ 
ἴῃ6 δδίογγ οὗ 86 Ατγασηδὶς ἰδηριιαρα, ποσ 1π6ροά οὗ ΔΏΥ 
οὗ δα ϑοζηϊὶς ἰδηρυίαροϑ, ἔοὺσ δὴν οὗ ὑμθηλ ἴο δϑϑϊ πη δῖθ 
ΟΥ ἄτορ 8ὴ 7. Δάν ηρ ἤθη ἰπδαὺ 8ὴ 7, 885 Ὀδθη 
ἀτορροά, οἵ δϑϑιτηϊ]αίθά, ἰὰ ἰδ ὁλ1α7 οὗ Βοἰϑῃδζζαγ, 
γνῆδὺ [ο]]ονν5 85 ἴο ὑ86 ὄσηθ ψῆθη 1 νγα5 ἀτορρϑά, οσ 
Δι55: ηγϊ] αἰοά ἡ Νούίδιηρ, οὗ οοῦσθβθ. Δπάϑο, [Ὧ6 οδδγρο 
ταῦ Βεοίβῃβζζασ 15 ἃ ἰδαϊβ ἔοστι θβοδίβα οὗ {86 δϑειπ]αϊθά 
Υ δῃά δαὶ ἤδθηςα [δ6 ὈοοΪΐκ 15 ἰαΐα [8115 ἴο ἔα σγσοιηά.3 

Βαῖ ἀνθ ἱ 1 οουἱᾶ Ὅ6 5σδονῃ ἰμαῦ [6 5ρ6111ηρ0 σὰ 
ἰαϊα, ἰῃαὶ νοιυἃ ποὺ ὕσγονα [παὺ [6 Ὀοοΐκς νγα5 ἰαΐθ; 6.5. 

Ατλογίοδη οαϊοηβ οὗ ΕΠ Ρ 5ἢ δυΐῃοῦβ ἀτορ ἡ ἔσοσῃ οοΐ- 

: 866 Νοίδεῖκο, Μαπά. Ογαηι., Ὁ. 55; δῃά Νει-ϑγγέδολε Ογαηι., Ὁ. 53. 
Το ΒαδυἹοηΐδη- Ατασιδίς "σα 15 Ὁσοῦ  ὈΪν ἀογίνοα ἔσοσα [86 Βαρυ]οηίΐβη 
αν πὰ ποῖ ἔσοτι 'σηιαῦ. ὃε6 Ὠδίγσηδη, Οσγαηξ Ὧ65. 14. ῥαὶ. Αγαηι., Ὁ. 
ΙΟ:. ΟΟτρδζα δἷϑο Ῥμθδηϊοίδη ὈΦΣ ἔοσ Ἡδῦ, ὉΠ 1ΖΌΑΙΒΙΩ, ΔΝογά- 
δε. ἘΡρίσναρῤῥίε, Ὁ. 246, αἀιὰ Μεαάδϑθιτοα ἔοσ Μδάδσβισωαβ. ϑοϊγδ- 
ἅἄεγ, δὲς ῥῃμδηέςίσοδα ϑργαοἧε, ὉΡ. 99 δΔηά Ιο5. ᾿ 

5.Ὰ5 ἴο ἰδ 5ρ6111π}0 οὗ ἔοσοίζηι Ῥσοροσ Ὡδῖηθβ ὉΥ͂ Οὐ ΟΣΩΡΟΣΆΣΙ ΘΒ, τ 
ποιά [1κὸ αἶϑο ἴο 584. ἃ νοσζά ἴῃ (15 οοπηθοοηῃ. γε Βαανα 20 σίρῃϊ 
ἴο ἀδοταδηά 1 {δ18 τζεβρϑοῖ ἔγοσῃ [86 ὈΣΌΙΠοαὶ τιϊΐοσθ, νβδὶ νὰ ἄο τοὶ 
ἀετηδηά ἔσοτι ουγϑεῖνεβ, οσ ἔσο οἴδοσβ, ἰῃ [6 ψΑ οὗ δοσύτϑου. ἯὮε ΒΔ 
Ἑτηροτος ΠΑ; ἰδ ΟοΙΏ8Ώ5 54 Καΐϑθος ΠΠοῖ. ΤῈ Ῥοσβίδῃ8 
βεϊά Ἐσμανασβῆα; (δ6 ΗἩδῦτονβ, ΔΠΑΘΗ νοσοβα; [δ6 Οτϑοῖϑ, Χοσχοβ; 
1:6 Ἐργρεΐδηβ, Πϑγασεδα; ἴμ6 ϑιιΞίδηβ, ᾿Κβῆοσθῆα, οσ [κου ϑϑῆα; 
ΜὮ116 086 ΒΕΌΥ]ουΐδη5 5ρ6 116 1 ἱπ δὖ 1οαϑὺ ὑνοηΐγ-[Ὦτοο αἰ ογοηΐ ΤΥ, 
186 τηοβῦ σοσησηος οὗ ψῇϊοῦ νὰ3 Δ1.- 3 -ἰὰ-τ-5}ι[. 
Τα οοὐἰετηρογασῖθβ οὗ ατίαβ [Π6 δου οὗ Ηγϑίδϑρὶβ 8ρ6 116 5 Ὡδῖ)6 

8.5 ἔοϊϊονβ: (δ6 Οτοοῖκ, ᾿ϑασζοῖοβ; (86 Ῥοχβίδῃβ, ᾿ασαγανδυβδ; (δα Θι)ὶ- 
8.5, Ταῦϊγαωδυξῃ; ἰδ Ἡδῦτονθ, ᾿δγουγανγεβ; δηά ἰδῇς Ἐργυρθδηβ, 
ΒαΌΥοηδη5 δη ΑΥΔ 6815 ἴῃ δ᾽ ἰοαϑί [ῃγεο ἀἰογοηΐ ταγ5. 9566 ϑδοῦδι 8 
Αγαηι. Ῥαρυγως ἴοτ Ἰποῖσ βροϊηρβ ἰῃ Εργρίο-Ασασηαίο. ΤΏ Ῥεβδίςίο 
ξῖνεβ ἃ ουτσί βρεῖηρ ἴπ υ86 διηοηρ ἴδ6 ϑυτίδῃ Ασδήθδηβ. ΕῸΣ ἴδ6 
ΤΑΔΌΥ Βρε ]ΠἸὩρβ ἰη Βαυ]οηΐδη, 5866 Τα] υ1ει 5 Ναριεηδμοῖ δὰ ΟἸΑΥ 8 
Μωγασΐμς Ταδίείς, ἔτοτα ἴτας οὗ ᾿αγίαβ 11, αδά [δ6 δυϊδμογ'᾽ 5 δγίϊοῖοβ οὰ 
{86 “ΤΙ65 οὗ [86 ζηρ5 ἴῃ Αὐἰαυν ᾿" τὴ τ Ῥγεεδγίεγίαη απὰ Κείογηισά 
Κευΐσισ ἴοτ 1904-5, δηᾶ οὐ {π6 ““ΤΣ1|65 οὗ [6 Ῥεγβίδῃ Κη ρβ᾽" ἴῃ {πὸ δες» 
σοῦ» Ἑἀμαγά ϑαοΐαι, Βοτῖα, 1915, ὉΡ. 179-207. 
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οὔγ δηά [1κ6 νογάβ, θνθῶ ὑδουρῇ [86 ΕΠΡΙ "ἢ οὐ οοι5 
Ὧδνϑ Σ. 

ΠΙ. 1015 5ι14, ξασίδοτ, ἐμαὶ ΒοΙβμαζζασ Ὥθνοῦ Ὀθοδῦλθ 
Κίηρ ἴῃ 15 ἔα μογ᾽ 5 ὑ"ἷδοθ. ΤὮ]5 15 οἱ οἵ ἰῆοβα δεηδίρυ- 
οἱ βἰαιθιηθηῖβ ψόοσίυ οὗ [86 ογδοῖβ οὗ Ποῖρὶ. Ὁ δηϊοῖ 
ἀοαϑ ποὶ Ξαὺ δαὶ Βοίβδζζασ ονὸσ Ὀθοδῦια Κίηρ ἰῃ ἢϊς5 
ξαϊπογ᾽ 5 Ὁΐδοθ, οσ ἰῃ [6 581ὴ6 5θῆβα ὑδαί [ιἰβ ἕαϊδοσ μδά 
ὈΘοῺ ἰΐηρ, ΠΟΥ ονὸσ [δ6 5δδπι6 ἀοζηϊηίοη. [ὺ 5: ΠΊΡΙ͂Υ 58 5 
(δαὶ 8Βὲ γγὰβ “᾿Κίησ οὗ [86 Ομδί ἄθδης᾽᾿ δηά “"ἿἾρ οὗ 
Βαργυίουη." ΤὩ15 ἰαϑῦ ῥρῶῆγαϑθ 5 υϑοά οὗ τη ΟὨΪΥ ΟὔοΘ 
δηά [ἢ6 ἢ15 γβ γὙϑδγ ΟἿΪΥ 15 τη !οηθά, Ιτοροβϑί, ὑμαῦ 
1886 Ῥοοΐῖς οὗ Τζδπὶοῖ βρϑδῖκβ οὐ οὗ ἰδ6 ἔσγξί γϑᾶσγ οὗ 
ΒΘ ΙβῃδΖΖζασ ας κῖηρ οἱ Βαδγίοη: ἴο πῖϊ, ἰὰ ἰδ Ετϑὺ νοῦβα 

οὗ οδαρίθγ βενθῆθ. [}᾿ἡἢ οδδρίογ Υἱῖ, ἱ Σὺ βρθδκβ 5:1)- 
ΟΪΥ οὗ [86 [ϊτά γεοᾶγ οὗ [86 τείσῃ οὗ Βεΐίββαζζαγ ἴδ6 
κίησ, νιϊϊδουῖ ἀοβηΐηρ ον ταῦ οὐ σοῦ 6 τοϊρηθά. 
[πὶ οδαρῖογ ν, 30, 86 ἰ5 οδ δά 86 Οδαίθδη Κίηρσ, δηά 

ἴῃ νοῦβθ 18 {μ6 βοὴ οὗ Νορυομδάῃθζζασ. Τθθβα βἰδίθ- 
ταθηῦβ οδῇ 411 Ὀδ6 ΘΑΞΣν σϑοοποὶ θα τὶ [86 τιοηυτηδηῖβ 
ὃν βαγίηρ ἰδαὺ Βοίββαζζασ, ψῇο, δοοοσάϊηρ ἴο ᾿ϑδηΐοὶ 
χ, 1, μαά «αὖ ᾿ἰοαϑὲ ἔοσ ἰζσγθαε γϑᾶσγβ Ὀδθη [ίηρ οὗ {6 
Ομαδίδβϑηβ, γγαὰβ ἴοσ αὖ ἰϑαϑδῦ 8 γϑαγ οσ ραζγί οὗ ἃ γϑᾶγ, ἴῃ 
ΒΟΠΊΘ 56Ώ56 ΟΥ δηούδογ, (6 Κίηρ οὗ Βαῦγίοη. Τδοσα δα 
186 ζο] ονηρ τλαϊίζοτϑ ἱηνοῖνοά 1η [815 δϑϑοσίίοῃ: 

Ι. Το αἀἰξογοηῖ ἰάθαβ οοηηοϊθαά ὉΥ ἰδ ποσγά 
“ἸῺ δ. 99 

2. Τῇ Ροβϑι Ὁ} οὗ ἴδοτα Ὀεοίηρσ ὕνο Κίηρβ οἔὗ 
[86 5ϑᾶ:16 σοι ΓΥ δὖ οδδ δηά [86 βϑῖδ {1:16. 

4. ΤΕ ἀδογοηΐ ἰὅθαϑ οοηηοίθα ὉΥ ἴδ6 ῥῆγαβθ 
Ἰηνσ οὗ Βεδγίου.᾽᾿᾿ 
ΤΏ ἀἰϊξοσοθοθ δοΐνοοῃ “ ίηρ οὗ Βδρυΐοῃ ᾽ 
δηά “Ἰκἰὴνρ οὗ δα Ομδίδοδηβ.᾽᾿ 
Τδο ὑμνοζοϊάᾷ ἀδἰϊηρβ οὗ γε ρ8. 
ΤῆΘ ῬοΟΞϑΙὈΠΠ1ῸῪ οὗ ἃ πηδη 5 μανίην ὕνο ἔδίθογβ, ϑδοι. Ὁ 
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Ι. Τδο ἀϊδογοηῖ :645 οοηπποίθά ὉΥ 86 νοσά “1Ἷηρ,᾽" 
Ὦδανα δἰγεδαάν Ὅθϑη βυΐοίθης  ἀϊδοιβθοά ἰη Οπαρίοσ . 

2. Ο [[6 ῬΟΞΘΙΌΣΙΥ οὗ πόζα Ὀείηρ ὕνο Κίηρβ ονὲσ 
[86 5816 σομηῦσΥ αὖ π6 5βϑ1:ὴ6 {ἰπ16, γα οδῇ οοῃδάδηςίν 
δαϑῆγη μδὲ [15 νγαβ οὔζϑῃ 6 οϑϑβθ.0 [{ συ ὃ6 δ᾽ερεά 
ἴῃ ἔανοσ οὗ 85 ὑσγοροβειίοα, μαὺ (1) ἔἴοσ ρσγυάθηϊια 
ΓΟΔΞΟΙΞ5, ϑυοῦ 85 ἔοσ βου ηρσ (86 βυοοσϑθίοη, 5005 ΜΨΌΓΘ 

δοζῃθῦσηθα οσονγηθά ἀυτίηρ [δα το τα οὗ ὑπεὶν ζαΐδογ. 
Ἐὸτ ὄχδιηρίθ, ϑοίοιηο γ͵1δὲ5 Ὁσγοοϊδίτηθα [ἰηρ ψνὮ116 ἢ 5 
ξαῖῃογ Πᾶν! ννάβ 5.11} αἴἵνο. Σ Ἐδξαγῃδάάοῃ 84 ἢΪ5 ἔννο 
8005 Αϑδυγῦδηϊραὶί δηᾶ ϑῃδι)δϑῃ-βιηγ- υἱη οτονησρά 
ΤΟΘΡΘΟΟνΟΙΥ 85 Κίηρβ οὗ Αϑϑουσία δηᾶ Βαγίοη Ὀδίοσθ 
Ὧ6 ἀϊεοά ἰῃ 668 Β. 5.) ΤΒε Ῥοσβίδῃ ἰσηρβ 4150 δρροϊηὐθά 
8. ΒοοαΘϑοσ Ὀδίοσα μον ἰασίθα οὐ δὴν Ἂχρϑάϊίοῃ, 
(ΕΠ εγοάδοϊζιϑ, νἱῖ, 2). [Ιπ δοοοσάδηοθ ττΐ 8]5 ουβίοηι 
Ὀαπῖιβ Ηγϑίδϑρὶβ δρροιϊιπίθα Χογχθϑ ἴο Ὧδ6 ἱἱπρσ ΟΥ̓ΟΣ {Π6 
Ῥεγβίδηβ Ὀεΐοσα 6 ὑσθραγϑά ἴο στοῦ δραϊηβὺ ασδϑεοο. 
1,αἴοσ 5.111 [ῃ6 σσϑοῖς ϑοϊδυςοὶά Κίηρϑ ἔο] ονγεά ὑΠ15 οα5- 
ἰοῦσι; ἔοσ Αιύοοδβ 608115 Ἠἰς βϑοῃ ϑοίθαοιϑ ᾿ηρ Ὦ1]16 
ὯἯ6 Ὠ1ΠΊ561} νγὰ5 5011] ταϊρηΐηρ. 4 

(2) ϑοπηούζῃσρϑ, [86 τεϊρηΐηρ ΣΟ, Τοῦ τπδάς ἢΐ5 5οῃ, 
ΟΥ 5οῖζβ οἴδοσ ροζβοῃ, Κίηρ οὗ ἃ ραγί οὗ ἢὶ5. ἀοχ)ϊηίοῃ. 

Τῆυπ, Ῥδγδοῦ- Νϑοῖῆο τηδλάθ ΕἸ αἰῖτη [ηρ οὗ ΤιἀΔῇ, 
οἰδηρίηρ 15 δ ἴο 6 ῃοἱδκίπι;5 δηᾶ ΝΟΡΟΠΔΏ62ΖΑΓ 
της Μαιδηϊδῃ Κίηρ, ομδηρίηρ δὶΞ Ὥδῖηθ ἴο Ζβάρίδῃ. ὁ 
50, 850, 1 702 Β.6., ϑαῃηδοθογὶ Ὁ οΪδορά Β61-1Όηϊ, ἃ βοίοη 

οὗ ἃ ποῦϊα ἔδυ τῖν οὗ Βαῦγίοη νῶο ἢ84 ρστονγῃ 1Ρ δ ὑπ6 
οουτί οὗ Νιηονθῆ, ἀροι ἴδ [γοησ οὗ Βαρυίοσ 685 ἃ 5.Ὁ- 
κίηρσ; δηά ἴῃ 699 δα οηϊῃγοηρά ἢ15 οὐ βοὴ Αβϑῆυτγ- 

ΠΔαΙΏ-Θ τ ἰῃ ΒαΌνϊοη, 5.11 ὑπᾶογ συ θοσαάϊηδίοη ἴο 

τι Κίηρο ;, 19. 43, 46, 51, 53. 
3 ὙΠΟ κί ογ5 ΗΠ σίονυ οἵ Βαδνίοη απὰ 44 5ςγνία, Ὁ. 272. 2:6“. νἱΐ, 4. 
4 γεἰβϑδο;, δὲς Κέεϊέμεοϊγίβεη ἀεν Αολάπισπίάεη, Ὁ. 145. 
8. ΚίηρΒβ χχὶϊί, 24. 62 Κίηρϑ χχίν, 17. 
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ὨἸΤΩΞ6Ι δ5 ονογίοσγά. Σ [Ἷδΐοσ, ἢὯ6 βϑοὴβ ἴο δνο σηϑδάθ 

Ὧϊ15 βοῇ Εβατδάδοῃ ρονοσηοσ (Ασαζηδίο, 16) οὗ Βαργυ- 
ἴοη.5 1 668 Β.ς., Εβαγβδάδοη ὑὉσγοοϊδίτηθά ἢ15 γοΩ ΡΟΣ 
80 ΘῃΔΙ, δ ἢ-ϑῃιιπγ-υἱκιη ᾿ηρ οὗ Βα Υ ΟΣ ἀηᾶογ [6 ονοσ- 
Ἰογάβῃιρ οὗ Αβδυγθδηῖρδὶ κίηρ οὗ Αξβϑυτία." Ηδ αἷϑο 
δρροϊηϊδά εὖ οἱ ἰγθ 20 βαῦ-ηρβ ἰὴ Εργρί.. θη 
Ογγυβ οοπαπογοά Ναρυπδιά δηά ΒοβῇδΖζΖασ, Ὦ6 566 .5 
ἴο δδνθα τηδάβς 15 οἷδε βοῇ Οδεηρυβ65 κίηρ οὗ Βαῦγυΐοη, 
ΜὮΣ]6 Βα, Εἰτηβοῖξ, ἰοοῖς [86 1{|6 οὗ Κὶπρ οὗ ἰΔη65.5 

(2) 7ογοαιίδῃ βρϑαῖκβ οὗ 86 “᾿ζήμρε οἱ ἴῃ6. Μαάαβ.᾿ 
ΤῊΙΞ νουϊᾶά ᾿ρῖν ὑμαῦ θη Τογοσηϊδῃ στοῖθ, ὑπογ 
ὍΟΓΟ ΤΟΓα ηρβ οὗ Μοάϊα ἰβδηὴ οὔθ. Τῶδὶ ἰῃὶς ἱηγρ]:- 
οδίΐομ οὗ 7ογοι δῇ 15 οοσγϑοὶ 15 βδῃρροσίθα ὈΥ δα ἔβοϊ 
βἰαίθαά Ὁ Ουγιβ οὐ δα Οὐ] τηάογ [πϑοσριίοη δηά ΓΚ 
᾿ασίαβ οὐ [ἢ Βοδίβίπη 1ηβοσϊριϊοη δηά οἰβουνῆοσγο, [μαΐ 
[86 ἔαῖμοσ δηά ργδησίδιίμογ δηά ργϑαϊ-ρσαηάξαϊποσ οἱ 
Ουγυς, δηᾶ Τείσρεϑ [86 οοσησηο δηοοϑῖοσς οὗ Ογσγὺυβ 
δηά αγίυβ, σσοσο Κίηρθ οὗ Δηβῆβδη (οσ Ῥοσγϑίῖα ῦ), 116 
ἰδαῖ οουηΐσν νγὰ5 5.11} σα ]Θοῦ ἴο ἰδ6 Μροάϊβῃ δρογηοην. 
1 ἀργθοϑ, 8'5ο, νι [ῃ6 υϑι] εγϑίθη οὗ ρονοσγησηθηΐ ἴῃ 
νορίρ ἱπ Ῥργμεξίοσῃ Αϑίβ, δηά, ἢ ἃ τηθαϑίτο, ἰη Ερυρί 
αἶθδο (οορασο Τ781-ο-Απηδσηα [,οἰΐθσθ), ᾧρ ἴο ἰῃς 
6 οὗ Πθασίβ Ἡγβῖδβρίβ, δῃὰ ὄβνϑῇ ἴῃ ραγί ἴῃ {86 Ῥεοσ- 
βίδῃ δυρίστο ἀυτηρ δηά δξογ 15 ὑσηθ; 85, αἷβο, τὶς [Π6 

ουβίδῃι οὗ ρονογησζηθηΐ διρίογθά 1 ἰαΐογ {ὑἰπη65 ὈΥ 186 
Ατϑβδοιά Κίηρβ᾽ ἄονσῃ ἰο {π6 {πη οὗ Ασγάδδϑηισ, [πὸ σε 
οὗ [86 54ϑβϑδηϊἃ ἀγηδεῦν οὗ Ῥοσγϑείβ. ὃ 

: ὙΊΩΟἰκῖοσ, ὁ». οἷ!., ὈΡ. 118, 110. 3 ὙΠοἰκῖοσ, ἐά., 122. 
8 ]1ἅ., 124. 4 ΚῈ ΣΙ, 162. 5 8.6 ΚΒ 1 -ἰῖ, 124. 
6 ὅρα {π6 οδίἰαίογιο οὗ Χογχοθ᾽ ἔοσοθϑ νηοῦ σρδσοδβ θά ἀραϊησὶ αγαϑθοο, 

ἰα Ἡοσοάοίι5, νἱΐ, 61-99. 
786 οοτωσηοη {ὐ16 οὗ 86 Ατβδοὶ 8 τψὰ8 “ρ οὗ ἰσηρβ." 866 ἰδ 

δυῖδοσ᾿β αγίϊοῖθ τ ΤῈ ἴογ Ϊδη., 1917. 
8 Αοοοσάϊηρ ἴο Ἰδοοῦ οὗ ϑατιρ, “Ἰηρ οὗ ᾿ἰσηρθ᾽᾽ νὰϑ δ {1{16, α͵5ο, οὗ 

186 δηοϊθηὶ ἰκίηρϑβ οὗ [πηϊ84, ὅθε ϑο,ζδϊοσ, ἰῇ ΖΟΜΟ νοῖ. χχν, 352. 
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Τμαὺ 86 Ῥογβίδῃ δυρίῖτα ἴῃ [δ6 ἔσηδ οὗ Ουσγι5, αἴ5ο, 
Βαά πιοσὸ Κίηρϑ δη οὔθ 15 βδῃρρογίεά ὉΥ͂ ναὶ Ὁ δηϊοὶ 
8γ8 δρουΐ δγβ 86 Μεάθ. δαγίαβ [86 Μρϑάορ ἰ5 ποῖ 
ς81164 πῃ ΤὉδηΐοῖ οἰ Κίηρ οὗ Ῥοσγεία, οσ κίηρ οὗ Μράϊα, 

οΥΣ Κίῃρ οὗ Μοάο-Ρογείδ; Ὀπὺ βἰτυρῖν “1τδὲ Μράθ᾽᾽ (νἱ, 1; 
χί, 1); οσ “16 βοῇ οὗ Χοσχοβ οὗ {86 βοεά οὗ Μοϑάϊΐα ψῇο 
Βδά Ῥδθϑῃ τϑδάβ ἰηρ ονὸσ ἰδ ᾿ἰησάοσῃ οὗ (86. ΟΒδϊ- 
ἄδδηβ.᾽"᾽Σ Τὸ ᾿θατῖυβ ἰδ Μαάςδ 15 [86 56:6 8δ5 ὕρθασι 
(υδαγι, (οῦγγδϑ) Ἐπ Ρίδαὶ οὗ σσαϊξίσι, ἰμοη Β6 γγὰβ 
ταδάδ ἔοσ ἃ τὴ ἰδ6 Ῥὶδαὶ οὗ {86 οἱΐγν οὗ Βαρυΐοι δἷ5ο. 
1 Ταγίαβ [86 Μεάβ νγᾶὰβ ποῖ (ῃ6 βδαὴθ 85 οῦγγαβ ὑδ6 
Ρὶἢδὶ οὗ συμ, ὑπθ δηϊοΐὶ νἱ, 1, Χ, 1, χί, 1ἱ, τιυϑὶ 

Ὅ6 ἰδίῃ δίοησ υἱτ ν, 30, 85 τιϑοδηΐησ ὑπαὶ Τασίυβ 
τεςοϊνεά {δε ἐδ 776 Κἰηράοτῃ οὗ Βείββαζζασ ἰἢ8 Ομ δί- 
ἄδδῃ, ἰῃαὺ 15, ἰῃ6 Κίηράοτῃ οὗ (μα θα. [1Ἃἢ (815 ἰαςίοσ 

ο456, σοῦτγαβ Μ1111 ἢανα βυοοοθαάθα Βοίβμαζζασ 85 ΡΙδαὶ 
οὗ {86 οἱΐγ οὗ Βεανυΐοι δηᾶ ᾿ϑδγί5 ἰδ6 Μοάδ τ} δανα 
βδιαςοροαᾶσδά ΒοΙβῆδΖΖζασ 45 Κίηρ οὗ (Βαϊ θα, Ὀοϊῇ οὗ ὑβϑῶ 

Ὀοΐηρ υηάογ [6 δυζοσζγαίηςυ οὗ Ογσγὰβ Κίηρ οὗ Ῥεσγβὶα δηά 
οὗ [86 ἰδηά9. ῬΤὯ15 ἰηἰοσρσγοίαϊοη ἀρτθοβ τ .δηϊοῖ 
νἱ, 29, ψῇοσα 1 ἰ5 βαϊά δαὶ Ὁ δηΐοῖ ὑσγοβροσζοά 1ἢ [86 
ταίρῃ οὗ ᾿ϑαγίυβ δηά ἴῃ ἰδ σγοῖρῃ οὗ Ουσγὰβ ἰδ6 Ῥογβίδῃ. 
1 ἄρτθθϑ, δἷϑο, υυστἢ ἴῃ6 δβἰαϊοσηθηΐ οὗ οὔδρίογ νἱ, νϑῦβθβ 

9, 13, 16, ἰδαῖ Τατ5 ἰδ6 Μεάθ νὰβ συ ϊηρ δοοοσαϊησ 

ἴο {86 ἷατννβ οὗ Μοάϊα δηᾶ Ῥογείδ. 
Εατίδον, ᾿ϑασῖα5 6 Ῥεγβίδη," βροδῖβ οὗ 8ὶ5 [αύδβογ 

Ἡγοίδϑρίβ 85 διανίηρ ὍὈδθ ἃ ἰἰῆρ. [Ιπδβυο ἢ 85 
Ἡγπῖδϑριβ οδῇ οὐἷν αν Ὀδοπ ἃ βυῦ -Κίηρ τράοσ Ουσαϑ, 
1815 1τρ1165 ἔπαὺ [δ6 Ροϊοῦ οὗ Ουσιβ ρογυ δά οὗ 
[π6 τεϊρηίηρ οὗ Κίηρβ υπάοσ ἰτηβοῈ 85 Κίῃρ οὗ ᾿ΐηρϑ. 
Μοσϑονεσ, ΗἩδγοάοξυβ βὰν ἰμαὶ ΗἩγϑίαϑρὶβ νγαὰ5 ὨΥΡΑΤΟΏ, 
ἧ. 6., ϑαΐσδαῃ, οὗ Ῥοσβία υηάδσγ ϑιησσγαάϊβ, ἤοσγοας ᾿λασὶβ 
ο4115 Ἡγϑβίδβρίβ Κίηρ, Αραίΐη, Ογγυβ, δοοοσγάϊησ ἴο 

ΣΥΧ, 1ὶ 5 Βοκίςίμη Ἰπϑογίῤηοη, (οἵ. ;ἱ, πὸ 8. 
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Οἰεβίδβ, τηδθ δἷὶβ. ϑοῦ Τδηγόοχδασιβ ἱπάδδροηάθηΐ βονο- 
τοίσῃ οὗ ἃ ροσίΐοῃ οὗ δὶ5 ἀοσηϊηίοη δ᾽ [Π6 βϑῖιθ ὑὐτ6 
δαὺ 86 οοηϑεξιαϊοά {86 οἱ 6 Γ Ὁτοίμογ Οδυργϑβοϑ ἢ15 σο- 
ΟΟΕΒΟΣ ἴῃ {π6 δαχρίτο,  υβῦ 845 Εβαγῃδάδουῃ δϑίβὈ 1564 
Αβδυσρδηραί, εἷ5 οἰ δϑὶ βοι, 89 κίηρ οὗ Αξϑυσία δῃὰ 58)4- 
ΤΑΔΒ ἢ -Βἢτγ]-υακίη, ἃ γουΠρΡΟΣ 5οΏ, 85 'ἱὴρ οἵ Βδργυΐοῃ. 
Ναδιηδια ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ ρυτϑυσά [ἢ]ϊ5 5806 ΡΟΪΊΟΥ; ἔογ δοοογά- 
ἴῃρ ἴο οπδ ἱηἰοσγργοίδιοη οὗ [86 ἱπβοσίρυοηβ οὗ ΕΞὮΚΙ- 
Ἡδττβϑη,3 δῖ5 ϑδοῦ Ναδυμαὶά 1 οδ]]οά, [1|κ6 Ηἷ5 δύδοσ, 

“Κίηρ οὗ Βαρυΐοη," γὰβ συϊηρ δ5 Κίηρ οὗ Ἡδγγδὴ ἰῃ 
ῃογίμβοσγη Μοβοροίδηγδα ὑπο [86 ονογ σα οὗ Νδὰ- 

᾿υηδ41 δ᾽ Βαρυίοη.: [Ὁ 15 ὑσγορδῦϊθ, αἷϑο, δαὶ 8 

Λ801 οὗ {86 ᾿ἰηρ᾽᾽ γψῆο 5 σηθηϊμοηρά ἰη ἴπ6 Οἰγομίοϊς 
85 Ὠανίηρ ὈΘ6Ο6Ω ἴῃ οοστηδηά οὗ [86 ΔΙ ἴῃ Δοοδά ννὰ5 
Βείββαζζασ, δῃὰ ἰδδὶ μ6 δά Ὅδθϑῇ στηϑδάθ Κίηρ οἵ [86 
Ομδίάθδης ἢ Ὠϊ5 οαρίϊαὶ αἱ ὕτ. 

(4) Ἐϊηδῖϊν, δαὶ ΒοίβμαζζΖατσ νυ85 ἰῃ βϑοσῇβ 5686 ἰοοκοά 
ὍΡΟΣ δηά ἰγεαίθά 85 8 Κίηρ 85 δα σὶν δ5 [86 ὑνο ἢ Ὑ6ΑΓ 
οὗ. Ναδυπαίά, ἰ5 ονϊάοηΐ ἔσοσῃ [86 ἑδοῖοὶ δἰσγοδάν οἱϊϑά 
οὔ ΨΈΙΟΪ ἃ δὴ οδ᾽]οα 151:- Δηγυσγι, βϑοῦ οὗ Νυτγδῆυ, ἰ5 
βαὶά ἴο ἢανα “᾿βϑόσγῃ ὉΥ Βεῖ, Νάρα, δ6 [,δἄγν οὗ Ετοοῇ, 

δρᾶ Νδηδ, ὑπ6 οαἰῇ οὗ Ναδυπαὶά, Κίηρ οὗ Βεαῦυίου, δηά 
οὗ ΒοίββαζζΖασ, ἐδ κίηρ᾽ 5 ϑοη.᾿᾿ ὙΤδαΐ ΒοΙΞ42Ζδτ 15 ῃθσα 

ἰτοαϊθά 85 ἃ ἰίωηρ 15 βῇονῃ, 85 885 Ὀθεῇ ροϊηἰοά οαἱ, 
ὉΥ (86 ἔδοί δα οαἱῶϑ τ σα ΠΟνΟΥ 5, ΟΣΤΩ ὈΥ ἴπ6 Πδῖηδ 

-: Β]αἰκοβῖγ, Ἡδζοάδοιϊυβ, ἰδ, 420. 
'5Ὴ, Ῥορῆοῃ, 1550γέρ 0" 5 ἐν ρρησμος ἃ ὧδ ἴα ϑγνίε, οἴο., ῬΑΣΙΒ, 1907. 
8 1 15 ὑσχοῦδρϊς, οἵσ δ ἰοβϑαϑὶ ροβϑβῦϊα, ἴδαῦ [8ὲ5 15 ἐπε Ἰηρ τείοσγοά ἴο ἰῃ 

ἴδε Ναδυηδίά- Ογσὰδ ΟἈτοπίοῖς 835 Βανί Ὅδοη οοπαποΙοά δηάᾶ 1Ω]οὰ 

4 οσήρδσζοε Τιοῖβ, σεσοδέολίε, Ὁ. 463. ΤῊΣ ἱἸπιογρσείδ: σα οἵ ἴδε ἘΞ51“- 
Ἡδττδὰ ἰπβοσιριΐοη σίνθῃ ὉνῪ Ζεμβηρίυηα ποιά οὗ οουσβα τωοάτίν [ἢθ56 
το ϊδυώύουβ. 1 [δὲ Πρ -Ὁγίοσὶ οὗ Ηδγγαη Ὀ6 ἰ.6 βδσηθ δ Ναῦυ- αϊδίςι- 
ἱκοὶ ἔδε ξαῖδος οὗ Ναρυπαίά, ἰδ νγὰβ ἐδ ἕαϊπος πο τεϊξηθά αἱ Ηδλγτδῃ 
γ Σ16 [ῆς ϑοη 43 ἰΐηρ οὗ ΒαΌγ͵οα, 

“{ 
Ἰ 
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οὗ ΔΩΥ τϑῃ, Ἵχοαρί ἰδοβα οὗ σογαὶ σταηῖς.Ό Τὺ 15 65ρ6- 
οἷν ποίθνοσίν ἴῃ [815 οοπηθοοη ὑμαῦ ἴῃ ἔοι, ΟΣ 

ἔνα, ο4565, ἰἐδεα. Ὥδῖη65 οὗ ἔύο Ἰκἰηρβ ἃῖὰ ἐουηά ἴῃ [86 
β8 1: 6 οδἰδ. 
ΤῊ5 6 ἰδ Ὁ ας τοσηονοβ [δα 145 Τοαϑοηδθϊο οὈ]θοϊΐοη 

[δαὶ οουἱά Ὀ6 ταδάδ ἴο [δ6 εἰσὶ οὗ {86 δυἴμοσ οὗ Ὁ δηϊοὶ 
ἴο 0411 ΒοΙϑἤδζζαγ ηρ. Ιὐ ψ}111 α͵5ο δ᾽ονν οὗ ἢ15 βανίῃρ 
Ὀδοη Κίηρ ἔοσ αἱ ἰϑοαϑὶ ὅνθ γϑαᾶσγβ. ΕῸΓΊ (15 ὑδυϊοὶ δίθϑ 
ἔτοτη ἴδ 121} γοασ οἵ Ναδυηδίά, νἤθσθαβ Ὧ6 γγὰ8 ποῖ 
ἀοιῃτοηθά {111 Ὧ15 17. γοϑδζ. 

(5) ἴὟ7Σὲ Κηῆον δαὶ Ναδυηαίά, 1 86 οἴδοσ Κίηρβ 
οὗ ἰδ στοδαὶ δυρίτοβ οὗ Αϑϑουσία δῃά Βδῦγίου, δά 
ΤΏΔΩΥ Τυΐογβ, οδ]]16ἃ ἰηρθ, βυϑοσνίθηΐ ἴο Ὠΐη). 

τὰ, [Ιἢ Κῦ 248, ἴδε οοἱῖ ἰ5 “ὉΥ (δαιηδᾶ), Μαγάμι, ϑασωυδεῖ, δπά 
ϑαρίυσλ ϑυσγυϊδοῖ δηά ϑαρίστι εσα ἔδίδος δηᾶ βου. 

2. ἴῃ Κὺ 380, ἔδε οαἷὰι 15 “ὉΥ ὅατιδδ δηά [τωσησγυσὰ, ὉῪ Μαγάυϊς 
δηά ϑυπλῖδοϊ," Ιτητηογσ δη ϑυζηιῖδοῖ ΣΟ Θοη ΟΣ  ρΟΓΆΤΙ65. 

Δ. Οἱ ἃ ᾿δϑϊοϊ ρυὈ] 15ηθα ὉΥ ᾿δησάου ἱῃ ΡΘΒΑ χχχίϊι, 192, νὰ σοδά: 
ΒΥ ΝδΏΣΔΣ δηᾶδ Μδῆδῃβ, Ὁ Ζαζλδσοα δηᾶ Ὑαρίυστλ (ΠΟΥ ϑνοσα." 
Δοοοσάϊης ἴο Ῥχοῖ. Ϊομηβ, 1819 οαἷδι βῃονβ ἔπει Μδηβδηβ δα ὑσοῦδοϊν 
αϑϑοοϊδίϑα Ὑδρίυσα ἢ Βῖτλ οὐ [86 ἴδγοης, ἡ.5βὲ 85 ϑαδίυηι δϑϑοοίδιοά 
διὶ5 βοὴ Αρἱ1- ϑῖη τ Βὲτϑ61} ἔοσ δὲ 1οδϑὶ δὲ5 1αϑὶ γϑδσζ. 

4. ἴῃ Κὺ 420, δὴ οδἱδ “ὮνΥ Μαγάιυϊ δηά ϑίη- ΜΌΡΑΣ, ὉῪ Δουσ- 
δ61- ἰδὲ (7) δηά δἰ5 νυίξα ()),᾽" οοσυσβ. [Ἢ (δὲ5 οδβϑε, Εδηΐο ἐδίηκ ἐμαὶ 
Απυσ)-δοῖ-Ταῦὶ ἰβ [86 ἤδῆα οὗ ἃ ἰἕωρ οὗ Αξευσία. (Ἑαγὶγ Βαδγϊίοπίαπ 
Ῥεγεομπαὶ Ναηιες, 5. Ἐ. Ὁ. 1.) ΤῈ "'δῖ5 νυ" ἰβ ἃ οοσζεοῖ σεδάϊηρ, {π|8 
ὧδ [86 ΟὨΪΥ ο8356 ΘΙ 8 ΟΣΏΔΏ ἰ5 το οηδά ἴῃ δῇ οαἰῃ. [1 5886 σοῦ 
αύδοη οὗ Αβϑουτία, (δε συΐο ἰδὲ ποὴς Ὀσδ ΓΟΥΔΪ ᾿ΟΙΒΟΏΒ 81:6 Ὡδηδά ἴῃ 
οδίδβ πουϊά 5.111 Βοϊά φοοά. 

3 ἘῸΣ δυϊδογιῖοβ οὐ [6 οαἱξ δζοηρ ἴ86 Βαδυ]οηΐδηϑ δηά Αβϑυσίδηϑ 
16 τοδάδσ 18 τοίοσσο ἰο Πῆαρηηπηγαδί᾽ς Οεεεῖς ΌΥ ἸΚΟΉΪοσ, Ῥοΐϑοσ, 
διά ὕηγηδά (ΚΤ); εαἶβϑο, ἰο 41 ς:εγνέδολε Ἀεοϊεξωπάε Ὁ ἸΚΟΒΙοΓ 
δοά ὕηρηδά; ἴἰο Βαδγίοπέξοδες Κεολῥεϊεδενε ὉΥ ἘΚΟΒΙος δά Ῥεΐβοσ; ἴο 
Ἡωηάεγ αμερεισδλίίε Κεοδέσε ξωπάδη ὉΥ ἘΚΟΉΪΟΣ δηᾷ Τηρηδά; ἴο Βαδγίοη- 
ἑδοῖς Ῥεγίγᾶρε Ὁ Ῥεῖβοσ; ἴο δγίϊοἶθβ ὉγΥ ᾿δηράουῃ δά Τοθηβ ἰῃ ῬΟΒΑ 
ἔοῦ ΙΟΘΙΣ; ἴο δ οέες ὉΥ ΤὨυγοδυ- ζασρίη ἴῃ ἴδ6 έν αἱ Α Ξεγνίοϊορὶδ 
ἴογ ΙΟΘΙΣ, δά δβρϑοΐθν ἴο δὴ δγίϊοῖα Ὦν Ῥχοῦ. 5. Α. Β. Μεζοοσ ἴῃ 
Α]51.1, νοῖ. χχὶχ, 

.ΡΘΒΑ χχχὶξ, 99. 
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ΕΣ Ὄχδωρίο, ἴῃ [86 ργϑαῦ ουὐἹηάοσ ἔσοση ΑΡυ- δῦ 8, 
ΟὐΟΪ. ἱ, 38-43, ἢ6 βδᾶγ5 ἰδαὶ 6 τηυξίογεα (ῆ6 Κίηρϑ, 
ῬὉΓΪΏΟΘΒ, δη4Δ φΟνΝΟΓΏΟΓΒ, ἔσο (ΔΖ. οα ἰδ6 Ῥογάοσγ οὗ 

Ἐρυρὶ ἴἰο [δα ὕρροσ ὅε4 Ῥεγοηά 6 ἘΡΏταϊθβ ἴο ἐ8 
Ὀυϊ]άϊηρ οὗὐ ἘΔ71061 ὑῃ6 Ὠομδα οὗ 51. 850, Ουσγαϑ, 
διἶϑο, 5ΞΔΥῪ5 Οὐ ἢ15 οὐ άογ, 11πη6 28, ἐμαὶ (δ6 ἰοΐαϊ!ν οὗ 

186 Κίηρϑ οὗ [π6 ψῇοΐο νοσ] ἔσοσαι [πε ὕρρες 868 ἴο [86 
Ιοὑοσ ὅ64, (δά) 411] {86 Κίηρς οὗ Αηγυστὶ Ὀσουρδξ ὑπο ῖγ 
ἰὑτϊραΐα ἴο δἷπιὶ δἱ Βαργίοη. [Ιῃ Ὧϊ5 ὑσγίβσῃ ἱπβοσιρυοῃ, 
ΟΟΪ. ν, 12-27, Ἐβαγῃδδαάάοῃ ρον ἢ15 Ἥογάδδγξ ἴο 12 Κίηρϑ 
οὗ Ῥαϊοθϑιηθ δηά ϑυσία, δηά ἴο 10 Κίηρβ οὗ υρσγαβ, 41] 

οὗ νοπὶ δηά ὑπο 411165 Ὧ6 σηϑηϊοηβ ὉΚΥ Ὥδῖηθ. [Ι͂ῃ 
δῃοίθοσ ὑΐδοθ, ἢ6 οδἱβ Ὠἰγηβο Ἰίηρ οὗ 86 Κίηρϑβ οὗ 
Ἐρυρύ." ΤΤδε Ὠδη165 οὗ ἰ..656 Κῖηρβ, 20 1 Ὡυτδοσ, δηά 
[Ποὶγ οἰν165, δα ρίνθη ὉγΥ Ἀϑῃυσγθδηϊραῖ οὐ [6 Ἐδββαση 
Ογϊἑηάογ, (οί. 1, φο-ςΊοΟ. Θι ΑΓ ἔδοῖβ Δ δα ραίῃ- 
Θγϑά 1: βοοσὲϑβ ἔγσοσῃ [6 Αββϑυσίδη 1ῃϑοσιρ.!] 0Ώ8. 

4. Ὅδῃ ζθγο ανα Ὀδθῃ ποσὰ ἰἤδη ομα τηδῇ οδ] θα 
“Ἰηρ οὗ ΒαΡυ ΟΣ ̓ ᾿ δ ομα ἰἰπιο 

10 15 οογίαϊῃ ἰπαὺ Ουγὰβ δηᾶ (σδγηῦυϑαβ τεσ Ὀοίῃ 
ο81164 Κίηρβ οὗ Βαρυΐοι ἰπ οοηΐγαοί ἰδ 1615 οὗ δ 5416 
τωοηϊῇ δηῇ γοασι: Τὰ ἱηθορίου ἔσοη ἘΠ Κὶ- 
Ἡδεσδῃ ρα Ὀ]15η64 ὉΥ Μ. Ῥορῇομ βἤῆονπ ἰδαῦ Ναδυηδίά 
Ι δηά ἢἰὶ5 βδοῃὴ Ναρυηδά 1 σοσα Ὀοϊζῇ οδ᾽ αὶ “Κίηῃρ οὗ 
Βαῦγ Ομ οἱ Ὧ6 5δθ ἱῃβοσιρίίοῃ. 1ηδϑηγυςοῆ 85 [86 
Αγαιηδὶς δηά Ἡρῦσχγονν οὗ Τδηΐοῖ ἵππον πὸ ψοσγάβ ἔοσ 
Ταΐοσ θανὸ κίηρ, τυΐοσγ, ἰοσά, δηά ὑσγίησθ, 1 15 οὈνίουβ 

ἐμαὶ αοῦγγαβ (Ουραγα) ἰῃς φίλαίΐμ, οΟΥ ψονοσῃοσ, οἵ 
Βαρυΐοω, τηθηϊϊοπθά ἱπ ἰδ Ναδυηδά-Ονσις Οὐγοηπίοϊο, 
Εσνοσβο 20, τσὶ ανο Ὀδοη ἀοηοίοδά 1 Αγαηπηδῖο 1 Εἰς 

οἴἶδοῖαί σαρϑοῖϊῖν ὮΥ͂ οὔβ οὗ ἰδθ86 ψοσγάβ. ΤῈ νοσγά 

: ΚΒ “, 11, 99. 5 ΚΒ 1, 150; 1 Ε., 48, Νο. 5. 
5 Τιεἷο, σεςοδίοϊίε, ὉΡ. 482, 484. 
4 Μεῖϊεξ, σα οὐ τλήίοη, ταῦ διὰ στ. 
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γαῦ, “"Ἰοτά,᾽ 15 Ὥσνοῦ 564 85 ΣΊΔΥΟΥ, ΟΓΥ ΡΟΝΘΓΏΟΣ, οὗ 8 

ΟἿΌΥ ΟΥ ῬὈσονίῃοθ ἱπ {πὸ ΒΙΌ]6 ἱπ οἰἴμον Ηθῦτγον οἵ Ασγὰ- 
τηδῖο. ,μϑλα ε} ἰ5 ἴ 5 υϑ66 ἴῃ ἩΘΌγχον ΟἹΪν οὗ ΤοΞερΏ, 1Ώ 
Ορδῃ. ΧΙ, 6, δηᾶ οὗ ἃ στυΐοσ ἴῃ ροπογαῖ, ἰῃ Εὔο. Χ, 5; 

ἴῃ Αταζηδὶς ον ἱπ ᾿ζδῃϊοῖ 11, 15, οἵ Ατἱοοῖ, [86 οἰϊοῖ 
(γαδ) οὗ ἴμ6 Ἔοχϑοιυϊομοσβ οὗ 86 ᾿ἕηρ, δῃᾷ ἱπ δηϊοεῖν, 
29, δηᾷά ἰξ, το.Σ λαμ ίον 15 υδβϑά ἴῃ [86 ΒΙΌ16 ΟΠΪΥ ἱπ 1Π6 

Ατγαπιαὶς οὗ Ὁ δηϊοῖ 111, 2, 3, 85 ἃ ρϑῆδσγαί ἴδογῃὶ ἴὸσ 4]] 
“Ἰἢ6 τσυΐοτβ οὗ ἴπ6 ὑσγονίποοθβ. ο,Ἑδαγ3 15. Ὥδνοσ υοά 
ΒΏΥΜὮΘΙΓΟ ἰῃ δὴν Ασδαῃγαὶς ἀϊαῖΐθοῖ. λεῖος (Κίῃρ) ἰ5 
ϑοὦ οΥΟΙ δοοὸὺ ἰὐπηθ5 1 ὈΙΌΙΪο41] Ἡδῦσονν, αἰνγανβ 
ἴῃ (6 δοῆβα οὗ δα οδίοξ τθδῃ οὗ ἃ οἵ, ὑσγονϊηςθ, 
Ἰϊηρσάοχῃ,. ΟΓΥ Θπιρίτθ. [Ι͂}ἢὼ ὈΣΌ]1.41 Ατσασηδίο, 1 15 

564 ὩΘΑΙΪΥ 200 ἰΐπγθ5, δῃά 10 15 186 ΟἿΪΥ Δρρτγορσί- 
δἰ Ασγαζῃμδὶς νοσζγά ουηά ἴῃ Τ᾿ δηΐοί ἔοσς [86 οἰϊεῖ γιασ οὗ 
ἃ ΟἸΌΥ, Ῥγονίηςθ, Κίηράοτι, οὐἠἨὨἁ ΘΙ ΡΙΓΘ, Ἔχοθρῦ ῬΟΓΔΡ5 

(δα δαί] οη οὗ αϊ,2 δῃᾶ 3. 80, ἰδαὶ 1 ΒεἰβῆδΖζζασ γγὰ5 
ῃοὶ ἃ Κίηρ οὗ [86 οευρίστα οσ κίηράοσῃ οὗ Βαδγίοῃ, Ὀαΐ 
οηΐν τσυαῖοσ οὗ ἃ ὑγονίῃοθ, οσ οἷν, [86 τσγίϊοσ οὗ ζδηϊοὶ 
ννα5 1 δά ἴῃ 86 ρυστα Ἡθῦσγον ἴο 8 οδοίςα οὗὨ ἔθστῃβ 
 ΒΟΓΟΎΙὮ Ὀσοροσίν ἰο ἀδεὶρηδῦθ δίση ἴο δα δῃά ημπεϊδξ. 
Ηδ οἴοβα ηποῖδξ, Ῥοτῆδρϑβ Ὀδοδίβα 1 γᾶ σῆογε ἀδθδβηϊΐα 
δ 4 τρδτριριιοῦβ. [π Ασαζηδίο, [6 ιΐοσ νγὰ8 ἰηὶοά 
ἴο γπαΐξα δαῃὰ εἰΐϊοη, δᾶ ἣα οὔοβθα [Π6 τόσο οοσση 

ἴοση. 

ΣΤ “ἢ, 10 δῃάν, 209, ἰξ 8 ὈσΣο Δ ΌΙ͂Υ ἃ νετραΐὶ δάϊοςϊξνο. 
51ῃ ΒΙ:Ό]1οα] Ηεῦτεν, ἱξ 15 ἀϑοᾶ δρουΐ 400 (ἐπι65, αϑυδγ οὗ [86 σαρίδιη 

οὗ δῷ δττων, οσ οὗ ἃ ρασὺ οὗ ΔΏ δύτῆνυ, οἵ ἰῃ [86 8636 οὗ οὔὐγ νοσζά ὑὉσγίησο; ἃ 
ἴον Επ|658 ἴῃ [Ὧ6 βθῶϑα οὗ ἰδ δεδβά στϑδη οὗ ἃ Οἱ, 85 ἴῃ 7μά, ἰχ, 30:1 
Κίηρβ χχίΐ, 26-2; Οἤσοι. χυΐί, 25; 2 Κίηρβ χχίὶ, 8; 2 (ἤγοη. χχχίν, 8; 
ἐνίοα οοσίδί οἷν ἰῃ ἴῃ βεῆβα οὗ ζονεσῃοσ, 85 ἰῃ Ἐβίδεσ νἱϊἱ, ΟἹ ἷχ, 3; δῃά 8 
ἔοτν ἔἴτηθϑ ἴω [6 βθῶϑβο οἵ ἰσηρ, 85 ἴῃ ᾿δηϊοὶ νἱἍιί, 25; Χ, 13; Σ, 20 δὲς; Ηοϑβ. 
ὙΣΣ, τὸ (9). 

Σ ΤΠ Ἐργρ ΐδη ραρυσὶ βου ἰμαΐ δ τϊρῃ, αἷϑο, ἢδνα υϑοά "4, ἃ 
616 τι ϑϊοδ τὰβ είνεη ἴο ἐδε ρονεσγηοῖβ οὗ Ἐρυρὶ ὑηᾶες ἴ86 Ῥεχβίδηβ. 
διε ϑαοῦδυ, 4γαηι. ῬαΡΎΤΩΣ, Ὁ. 286. 

ὃ 
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4. 15 ἰδοῦ δὴν ἀιδογοηος Ὀούτνθο [86 ἰοστηβ “Κίηρ 
οἔ Βαρυ]οη᾿ δηὰ ““Κίῃρ οὗ [8ὲ (μαι ἄδθδηβ᾽ οσ "Ὁ μδὶ- 

ἄδδῃ ᾿είηρ᾽᾿ ἢ 
ΤἝαο ᾿τηροσγίδηοα οὗ (815 αυοϑίοι 1165 ἴῃ {86 ἕδος ἐμαὶ 

οἷν μ6 Εγϑὶ γϑᾶσ οἱ ΒεβῇδζΖζασ 85 ἰεΐηρ οὗ Βαρυίοῃ 15 
τηθηϊοησδά (νι, 1), ψΏΟσθαβ ἢϊ5 (πἱτὰ γϑᾶσ 85 Κίηρ 15 
ΒΡροϑῇ οὗ ἴῃ ομαρίοσ νι, 1. Νοῦν, 1 ψὸ βρροβο μδῖ 
Βοος Δ ΖΖΑΓ 15 86 “'δοῇ οὗ {86 ᾿ἰηρ᾽᾽ τηρηϊοηθαά ἴπ 
1ηΠ6 Ναρυηαὶά-Ουσὰβ Ολγομίοϊς ἃ5 ἢανὴρ Ὀδοη ΚΙ 
αὖ ἴδ βἰογωγίηρ οὗ [86 οἱϊδάοὶ οὗ Βαργίοη ὃν Οοῦσυϑϑ, 
6 οδῇ βανὰ Ὀθϑη 46 [αοίο Κὶηρ οὗ [δαὶ ρατί οὗ Βαργυίοῃ 
ἴογ οὐἷν δρουΐ ἔουσ του. ΤῊ νου Ὅ6 ΘηοιρὮ, 
Βούγανεσ, ἰο 7050} (86 νυτῖζοσ οὗ Ὁ δηΐοῖ ἴῃ βρϑαϊκίηρ 
οὗ 15 ἔσϑί γϑδγ 85 ᾿ἱηρ οὗ Βαργίοη. Βαϊ δον [θη οδῃ 
[15 τυεὶῦοσ σρθαξ οὗ 15 [τὰ γϑαγ 85 Κίησ᾽ Ἐν ἀοηῦν, 
ἮΘ σηχβ τοίοσ ο 15 ἢανίηρ Ὀθθη Κίηρ 1ἢ ΒΟ7)6 56,536 
Ῥοΐογο δαὶ σγηθ. [ἢ ϑ.δηϊοῖ ν, 20, δ 15 οδ᾽ δά 86 “Ὁ βδ])- 

ἄδδῃ ἰἰηρ᾽ ογ “'Κίηρ οὗ [86 (μαίάθδης᾽"; δηά σψὸ ἢανθ 
ΟὨΪΥ ἴο ΒΌρροξβθ μαὶ Νδδυηδίά 1 δά τηδάθ Β6 5 2Ζδγ 
Ἰτηνσ οὗ [δε Οδαίδδῃβ ἰῃ ὑδ6 Ξοαΐδογη μαζί οὗ ἢ15 ἀοπη- 
ἸοΏ5, 15 85 Ὧ6 δαά ῥγορεαρίν πδάθ Ναρδυπδὶά 11 Κίηρσ 
1ῃ ἴ86 ποτίδογῃ ραγί οὗ 15 ἀογηηϊοηβ δτουηά Ηδγγβϑη, ἰη 
ογάοσ ἴο γϑοοῦςΐθ {ῃς βἰδίθηθρηΐβ οὗ Τζδηΐοῖ τ [86 
Ἰηβογίρυϊοηβ. 1 Ὦδνα δἰγεδάν βαϊὰ ἰδδὺ Ῥγοΐδβθοσ Τίοεΐθ, 
ἴῃ ἢ15 Ὠἰβίοσν οὗ Βαρυίοηϊα, ρἱβ ἔοσί ἢ ἰδ6 νον [δαὶ 
Βο ̓ ς 42Ζ8 Μὰβ ὈΓΟΌΔΌΟΪ ταϊσηίην αὖ ὕσ ἴῃ βουΐμοσγη 
Βαρυϊοηΐα, θη ἢῖ5 ζαΐμος Ναρυηδιά 1 ντοία (86 
Ὦνσηηβ ἴο ὅῖη ἴῃ ἡ 1οἢ ΒΘ ΘΠ Ζζατ᾽ 5 ὩΔΠῚ6 ἰ5 τηθηὐ]οηθά. 
Το τοδάοσς τσ σοηθηδοσ, ὑπαὶ πα Ομαϊάοδης δηά 

ΒΑΡυ]οπΐδηβ σγοσὰ ποῦ οσίρί δ] ἰμ6 βαπια ρθορίθ; Ὀαϊ 
ἰμαὺ τ86 Ομαϊάθαδαηβ δά δρδΐη δηᾶ δραΐῃ οοῃαπογεά 
Βαργυΐου, δηά ἰῃ ὑμ6 ταῖρῃ οὗ Ναροροίβδϑβασ (δα ἔδύμογ 
οὗ Νοθυοδαάδηθζζας ἰῃ6 Οαγοαὶ ἢδά δοίη θα {δεῖς 
ἀοτηϊηΐοη ονοσ ἢ. Ναρυηβιά 1, βονονοσ, βθοβ ἴο ἢανα 
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Ῥεβθῃ 8 Βαρυϊοηΐδη ψο βυροτβοάοά [δα Ομαίάθδη Ὠουβ6 
οὗ Νοθυοδδάμοζζασ: [1}ὼ πδί τοϊδίΐοη Ὧ6 βἰοοά ἴο 
ΝΕΡυςδδάμοζζεσ γα αν 20 σηδϑῇβ οὗ ἀοίοσηνηίηρ. 
Ιῃ νϑδὶ τηδηηοσ ΒοΙβδ2ΖΖα ΤΏΔΥ ἤᾶνθ Ὀδθῶ οδ]1εά 
ΝΕΡυςδδάμοζζασ᾽ 5 θοῦ, ψ 5881] ἀἰβοιββ Ὀσΐον. [ὦ 
15 Ποῦ ἴοσ ΟἿἱγ ὑγοϑοηΐ ρύγροβα ἴο ϑδίδαίε ἰδδῖ, 
1 15 Ῥχοῦδθ]6 ὑμαῖ, ἔοσ βοῇ σϑάϑοῦ οὔ δηοίδμογ, Βεῖ- 

5Π42Ζα’ νγὰ3 τηδθ Κἰηρ οὗ ἰδ6 Ομαϊίάοδβηβ, δῃά (δαὶ 
νγ85 ἴῃ (δῖ Τδρϑοὶῦν ἐμαὶ [6 Ὑτῖζοσ σοΐοσσοα ἴο ἢ15 
τὰ γοασ. ΤὨϊβ τοΐοσγθηοα ἰο ἰδ6 αἀἰβογοηῖ ἀδίηρβ 
οὗ Πὶ5 τεῖρῃι γαΐῖβθϑ [6 ἡσχύ χαδϑυϊοῃ. 

5. (ουϊά [86 γοϑδζϑβ οὗ ἃ Κἰπρ᾽β τεϊρῃηΐηρ Ὅ6 ἀαϊοά 1 
ΤΏΟΓΘ ΜΑΥ5 ἰζδηῃ οὐδοῦ ἯὟὟε δᾶνα αἰγοδάν ἀϊβουβϑθά δῦονθ 
τῆ6 ἀϊβογθηῦ ὰΥ5 οὗ ἀδίϊηρ {πὸ Ῥορίπηΐηρ οὗ ἃ [κἰηρ᾽ 5 
ΤΟΙ͂ΡΏ ΟΥ̓ΟΣ ἃ ρίνθη οουσηΐίσγ. Ηδχγα ἵἴχὲ 58.411 ἀϊβουββ ἀ1- 
ἴογοηΐ ἀδίϊηρβ οἱ ἢὶ5 τεΐσῃ ονοὸσ ἀϊγογομὲ οουηίσίοβ. 

10 ν1]1 Ὅ6 Καονγῃ ἴο πὸ τοδάοσβ οὗ Βυι βἢ Ὠϊἰβίοσγυ, 
ὑπαὺ 78τ65 ἰῃς ΝἾ οὗ ϑοοιίίδημ ἃ Ὀδοδῖηθ Κίηρ οὗ Επρίδηά 
δἴζογ [86 ἀδδιἢ οὗ ΕἸ ζαροία ἰῃ 1602. Βαΐ δα Παά Ῥδθῃ 
οσονησά ἰηρ οὗ δοοιδηά οὐ []ἱγὉ 29, 1567. Η:5 τηοίδεσ, 
Οὐθθῶ Μϑγυ, ἀϊά ποῖ ἰεανα ϑοοιδηά {111 Μδγν 16, 1568, 
δά νγᾶβ Ὡοΐ ὀχϑοιίθά {111 ΕΘ Ό. 8, 158). Ηρα, ῃθῃ, δα 

ἴους ἀδία5, ἔγοτλι ΔΩΥ οὐδ οὗ ψἘοἢ [Π6 γρϑαγβ οὗ 7 πιοθϑ᾽ 
ΤΟΙ͂ΡΏ ΤΩΔΥ ανα Ὀδοη ἀδίθά. Ετοῦ ΤῈ} 29, 1567, Βα 
γγ85 ἴῃ ἃ 56ῆ56 6ὅ6 7,76 δῃά ἀε [αοίο Ἰᾶτιρ οὗ ϑοοδηα. 1η 
1602, ἢα6 Ὀδοδῖηα Κίηρ οὗ Ἐπρίδηά. Τῶα ἰβίοσίδηβς 
δηά ἀζοῆῖνεβ οὗ ΕἸ ρίδη βρϑαῖΐς οὗ ἢ15 γϑασγβ 85 Κίηρ οὗ 
Ἐπρίαηά; [86 ἰβίοσίδηβ δηά δγοῦῖνοϑ οὗ ϑοοίδηά, οὗ ῃὲ5 
γὙΘΔΙΒ 85 Κίηρ οἱ ϑοοίΐδηάδ. Τῇ βδζηβ ᾿ἰβίοσίδη πυϊρῃς 
βρϑαΐς οὗ οἱΐδμοσ οὔϑ οσ ἰδ οὐδοσ γαίρῃ δηά ἄδίε δοοογά- 
ἱηρῖν. ἴῃ [86 ἄδία5 ἔσοτι [86 22η4 ἀγηκεῖν οὗ Εργρίϊδῃ 
Κίηρβ, ἃ ἀουδῖα βυϑίθῃ 15 (6 οοσησήοη οὔθ. ““ΨΜδηρίῃο᾽ 5 
ἀείοδοιϊϊνο σἰδίεσηθηΐβ᾽" ὙΣΟῸ τοραγά ἴο ἰδ Ἰοηρτῃ οὗ {Π6 

᾿ ὙΩοΚΙοεγ: ΗΠ δίονγ οὗ Βαδγίοπέα ἀπά Α -ςγνία, Ὁ. 324. 
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ΤαὶρῺβ οἱ [6 Κίηρβ οὗ [ὲ5 ἀγωδϑον ΤΑΥ͂ δ .ῖ56 ἔσοῃλ 86 
ἴδοῦ [μδ΄ ἢδ6 τῇδν τγοῖοσ ἴο 86 Ἰοησιτῃ οὗ [Π6 τεῖρηβ ““αἵΐζεσ 
ὑῆς6 ἀδαιίῃ οὗ {86 ὑγϑάθορϑογ, ψὮ116 ἴΠ6 γσορῆδὶ γϑδγβ οὐ 
τιοηστηθηΐβ οοιηΐ ἔσοσῃ [6 Ὀορίηηΐηνρ οὗ ἃ οο-τορθηου.᾿" 
ΤῊι5 Θμάρθαῖκα ἰ5 οὐ] Κίηρ οὗ Ἐρυρί 85 Θδυΐν 885 
725 Β.6., ὑβου φῇ 815 δοοοϑβϑίοῃ ἰο 86 [ῇσοηθ τυ ἢανα 
Ὅδοη δροιῦ 715 Β.0.,3 δηά Τδδδγίκα γα αἰγτοδάν ἴῃ 
ἼἷΟΙ Β.6, Κίηρ οὗ (ἢ, αἰπουρῇ δα αἱά ποὺ Ὀδοοπηθ 
8016 ἰἱὴρ {11 602 Β.0.32 50, Τρ αἰ -ΟΙΊΘ θοῦ 111 τγὰϑ ἴοσ 
17 ὙΘΑΙΒ Κίηρ οὗ Αβϑϑουγία, Ὀπὶ ἀϊδά 1 15 βθοοηά γϑδγ 
85 ἰὴρ οὗ Βαδυνίοη. Αϑδυσγθθηραὶ νγᾶ8 [ἱηρ οὗ Αϑϑευσία 
ἴοσ 43 γϑαζβ, δῃἃ ὑσγορδῦΐν Κίηρ οὗ Βδρυϊοη υηάογ 
1ῃ6 δῖα οὗ Καηδαΐδηι ἴογ 17 Ὑγϑδασβ. Μοσθϑονοσ, 

Ῥορῇοῃ δζρυθβ ψἱ ἢ σγοαῦ Ρ᾽ ΔΒ: ΠΠν, ἐμαὶ ΝαΡυηδίά 
νγ8 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ ἔοσ 17 γϑδζβ, Ὀαΐ οὗ Ἡδγγϑη ἴῸσ 
ΟὨΪΥ πἰηθ.ὅ 

Νον, 86 νυυτῖϊοσ οὗ δῃϊοῖ νὰ οοηγοηϊοά ὃν [Π6 5816 
δἰ ἰδίου, οογίδξηϊν τ τορασγά ἴο ομα ᾿ηρ, δηά στοϑί 
Ῥτοῦδοίν στ τοραγά ἴο δἱ ἰθαβδῦ ἴῆσεα Κίηρβ. ΤὮ6 οὔθ 
Κίηρ ἰ5 Ογσι5. Αὖὐ βσγβῖ, 86 νγὰβ Κίῃρ ΟὨΪγ οὗ [δδ οἱἵν 
ΟΓ οουηΐγυ οὗ Δηϑῆδῃ, 8 ραζί οὗ ΕΪδτη. Ἡδγα ἣα Ῥορδῃ 
ἴο τεῖρῃ ανουῦ 556 Β.σ. Ἰδΐοσγ, ἀρουῦΐ 549 Β.6., 6 
Ῥδοδτηα Κίηρ οἵ Μεάϊδ, δζοσ οοησιυογίηρ Αξίγαροβ δηά 
Ἠΐβ οαρὶαὶ, ΕΚ αίδθα. Τῆγοα γϑαγϑ ἰαΐογ, ἰῇ 546 Β.ς,, 
Ἦο 15 σϑὶ οδἱἱϑά ἰίηρ οὗ Ῥεγϑὶδ. Τδθη, ἰἢ 538 Β.0., δ 
Ῥδοδτηθ κίηρ οἵ Βαργίοη. ὙΏθα Ὁ δηΐοῖ ϑρθαῖκϑ οὗ 815 
Ετϑὶ γϑᾶσ, ἰῇ οὔδρίεσ, νεσβα 21, 6 ἰ5 ον θηῦν βρϑαῖς- 
ἱὴρ οὗ ἢ15 ἔσθ γεασ δ5 ἰὴρ οὗ Βαδυίοη. ὙΉθα ἢὸ 
ΒρΘαΐκ5 οὗ ἢ15 (δῖτά γϑαγ, ἴῃ ομαρίασ χ, 1, Ὧ6 βαὺ8 “16 
{πἰτά γοὰγ οὗ Ουγυβ Κίηρ οἵ Ῥογβίδ᾽᾿; 80 ὑμαὺ {86 ὑνο 

: Ῥεισο, ΗΠ σίου οὗ ΕφυΡί, ᾿ἰὶϊ, 227. 8.7. 282. 
8 7ά., 206. 4 ἰΐ, 277, δῃά :, 215. 
ὙΙΔΟΚΊον, ΤΠ !. οἵ Βαδ. απά 445ς5., 227-242. 

67η5ογίῥίίοης δέμας ὧς ἰα ϑγγίς, Ὁ. 9. ἴο]]. 
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βίαἰοιῃθηΐβ δῖα ροσίθοςυ οοπβίβίθηὶ. 80, αἷϑο, ψβθῃ 
Δηοῖ σρϑϑῖκβ ἴῃ οδρίοσ νἱ, Σ, οὗ [86 {μϊγὰ γρασ οὗ 
ΒοΙβῆδζζασ [86 Κίηρ, Ὧ6 δ  σθϑῇ {86 [Ὠἱτά οὗ δ΄5 τοίη 

85 Κίῃρ οἵ Ομαϊάθα; δηά ψῆδθη ἣθ βρϑαῖζξ οὗ δἷς Εσγϑὶ γϑδσ, 
ΪῺ ν, 1, 86 τηοϑδῦ ὈσοῦϑΟἷΥ τηθδῆβ (86 γϑὺ ὙὙδΑΓ 85 
κιηρ οὗ Βαργυΐοῃ. 

6. Τῶα ροβϑιθι ον οὗ ἃ τ8η5 βανίηρ ὕνο ζαίοσβ 15 
ἰηνοῖνοά ἰῃ [86 δϑϑυσηρίίοη τηϑάθ ὉΥ ὑ8α ογί ς5, [δαὶ 
ΒοἰϑθδζΖζαγ οδηηοῦ ἤᾶνα Ὀδθ ο8116 ὃν Ὠ.δηΐϊοί [86 βοὴ 
οὗ ἴδε Ομαδαίάθραση Νορυςμδάηθζζασ, δηᾶ δὖ ἰδθ 58η)6 
ὔταθ ἢανα Ὀδοη δα 5οῃ οὗ {π6 Βαδυϊ]οηίδη Ναρυηβίά 1. 
Α ἵἴαγρα μαζύ οὗ {86 ἀπο δηᾶ οοηξαπίοη ἴῃ [86 

ἀἰϊθουββίοη οὗ [815 βυ)]θοῦ 85 δγίβθῃ ἴσοι ἃ ἴδιαστα ἴο 
οοηδίογ βγεῖ οὗ 411 ϑδὺ ἰδ6 οτθηΐαῖβ οοπηοίθα ὃν {π6 
ἴοσβ ἰαΐποσ δηά ϑοη. ῬῬχοΐί. ὟὟ. Ἐοβδοσγίβοη ϑηυτῃ 
885 ἀϊδουξβθοά [6 ἰδογζηβ δ ἰδηριῃ δὲ ἴο ὑποὶσ (56 1π 
Ατγαδίς, ἱπ δἷ5 σνοσῖς Κὐμολῖρ απά Μαγγίαρο ἐπ Ἐαγὶν 
Αἰγαδία." ὙΤὮδ οοποϊβίοηβ [Β6σα γοδοῆ θά δζὸ [δὲ ἃ ζὥϑδῃ 
τοὶ; αν ἔουσ οσ ἄνθη ἔνα ἰαίβοιβ. Τῆθθα τδυὺ 6 
ο41164 (1) Ῥγοοσγθαίοσ, (2) Ῥοββϑθϑϑοσ, οὔ ““1Ἃ86 δὴ ἴῃ 
ὙΏο56 Ὠοί56 οὔδ 15 Ῥοσγῃ,᾽᾽ (3) ἰδ6 ἔοβίοσ ζαΐμοσ, οσ “186 
ΟὔΘ Ψ2.Ο Γγβῖβοϑ, οσ σσίσοα Ηὐτη,᾽ (4) [86 ὑγοίθοϊοσ, οσ 
δἀὐορεναε ἑαΐποσ, (5) ἃ δ νῆο δἄορίβ οη6 αἴξοσ 6 ᾽δδ8 
δἰτοδάν Ὀδθη δάορίεα οὔοθ.0 Τὸ [δ6586 πηρῃΐ Ῥ6 δάἀάοά 
186 υδ6 οὗ ἑαϊδποσ (6) ἰο ἄδποΐα ἃ βίορζαϊπεοσ," νῆο ἰ5 ποὶ 
8. ἰοβίοσ οσ δάορίνα ξαίμπογ, δά (7) δβ ἃ {{{|π6 οἵ το- 
βρϑοΐ, οσ Ροϊϊίοηῃθϑβ, οσ θη ἀθαστηθηΐ. ἢ 90, δῖϑο, 50 "858 

ιϑοά ἴῃ δηοθηὶ ἀοουτηθηῖβ (1) ἰο ἄρηοϊε βαοςοβείοη ἴῃ 
οἷῆοθ, 865 [οι 15 οδ᾽ δα [86 ϑοη οὗ Οσηγι;" οσ (2) ἴοσγ τηθῃ- 

:Ῥρ. 44-46, 110-114. "Μωγαδδί. 
2 ὅ66 ἴῃ δέον οὗ Βαάομγα, 1,Ατιο᾿5 Αγαδίαπ Νέρλιίς, Ὁ. 208; δῃά εἷ9ο, 

ἴη ΒΑΡΎ οηΐδη, 85 ἴθ ἴπ6 ᾿ωϑοσιοίοῃ οὗ ἘΞ ὨΪεὶ-δσταη, τυ δ] Ἰ9ῃεα ὉΥῪ 
Μ. Ῥορῆοῃ ἴω δὶς 1ποδογίρίίομς δέν ἶσμες ἀε ἰα ϑ'γγίε, Ῥατῖβ, τ90)-8. 
ΚΑΊ, 2Ζηά οὐϊίου, 180, 22. 
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ὍεΓ5 οὗ ἃ οογρογαίίοῃ, 85 {π6 505 οὗ ἃ ὑσορβοὶ 15 υυϑϑά ἰη 
16 ϑογιρίυγαβ, οὐ [86 50η οὗ ἃ βογίδε ἰῇ Αϑϑυσγίδῃ,;" ΟΣ 

(3) ἴογ τοσηοΐα ἀδδεοοοηδηΐ, 85 ϑοῇ οὗ Δάδγι ίηῃ ἰδ Ασγα- 
Ὀιδη ΝΙΡΏΐ5," οσ βοὴ οὗ ϑαν:ά, δῃά βοὴ οὗ ΑΌγδαδϑδιῃ ἴῃ 
δὲ Νεν Τοβίδεηθηϊ; οσ (4) ἔοσ σγϑαῃμάβοῃ, 85 σα θηῦϊν 
1ῃ. ἴ86 ϑογιρίαγοβ; οσ (5) ἔοσ σῃθιηδογβ οὗ ἃ Γβοθ, οἱ ὑγῖρο, 
85 5005 οὗ [86 Δοΐξθδη5," οΓἹ Βοη5 οὗ Ατησηοῃ;ὅ οσ (6) ἴο 
ἀδηοίβ ἃ ραϊσοηγχηΐο, 85 δοῃ5 οὗ Βαδγίοη, ἴὰ ϑαγροη᾽ 5 
ἸΠΒΟΓΙΡ ΓΙ ΟΏ5,7 ἴοσ Βαρυ]οηίδηβ; οσ (7) ἰο ἄδθηοίθ οδδγ- 
δοίοσ, 85 “1505 οὗ ἰδυηάογ,᾽" “θοῃ οὗ [ὶ5 ζαΐῃοσ [86 

ἄον,᾽ “'ϑοῃβ οἵ σοά᾽᾽; ογ (8) ὕο ἄδηοΐθβ οὔθ ἰῃ ἃ βυὃ- 
ογάϊηδία ροβίϊ!οη, 85 ἃ βίανθ; οσ (9) 85 ἃ {116 οὗ δϑϑο- 

Ὁ] ΟΏ ΟΥ τοϑρθοῖ;9 οσ (10) βίβρϑβοῃ 5 οσ (11) “δ βοὴ οὗ [86 
ὉὈδά οὗ Γπ6 γδῃ ἰῇ ῇοβα ποῖα οὔθ 15 Ὀοσῃ 11} οσ (12) 
δάοριοά βοη. ὅ0 διηοῃηρ 86 Αγϑῦβ, 566 Ὗ. ΒΕ. ὅσῃ, 1ἀ.; 
δηἋ διηοηρ ἴπ6 Βαρυ]οηΐβη5β. 12 
1 15 ενιάφηΐϊ, ἴἤφη, παι ΝεορυςοδδάηθζΖζεσ τᾶν ἢᾶνα 

ὈδοΩ ο81166 86 ξαΐῃοσγ οὗ Βοίβῃαδζζασ, 1ι5ὺ Ὀδοδιιϑα 6 
γα 5 ἰδ ὑγεάθοθδβθοσ οὔ δε ἰῇσοηθ οὗ Βαρνίοῃ, ἱπ [86 
5816 56Π56 85 ΟΙΥΓΙ γγχὰβ ἴῃ6 ἔαϊμοσ οἵ Τεδ στῇο ἀε- 
βίγσογθά {πὸ δοιϑβα οὗ Οὐωσί, οσ 85 Νασγδῃ-51 ποσα [Π8η 
ἃ ᾿ποιβδηά γϑασβ Ὀοΐοσε ΝεθυςοδδάῃοζΖζασ 15, 1 οὐδ οὗ 
Ἦ15 Ἰηβοσιρύϊοησ, ο8116ἃ ὉΥ͂ [86 1αἰῦοσ ἷ5 ““οἱά ξαΐμοσ. 13 
Ογ, ΝοθυοδδάηθζΖζασ ΤΥ ἢανα Ὀδοη δ ργαηδέδίμοσ 
ΟΓΥ Ἔνθ ἰδ ρστγοαϊ-σγαησίαϊποσ, οἱ Βοίβῃδζζασ. θη 
ΝΟ δάηθζζασ τηδάθ Ὧ]5 Εγϑοὶ γεοογάβα Ὄχροαϊίοη 

τα ΚΙΏΡΒ χχ, 25 εἰ αἱ. 
3 ϑαγροη: 4πημαΐὶς, 278, 382, 466; ῬΥ. 21, ΙΟ00, 152 εἶ αἱ. 
5 [,ΔΏΘ, ἰδ, 1Ιοό. 41}. χνὶϊ!, 28; χῖχ, 9. 8 ἸΙϊα΄, ἱ, 116. 
6 Νυη,. χχὶ, 24. ᾿ Αηηαΐς, 206 εἰ αἱ. 
8 Ἰοῃη5, 4 :εγγίαη Ῥεεάς απᾶ  οοωηιεηΐς, 11, 413, 475. 
980 ἴῃ ἴδ6 Αγαδίαπ Νέρλις, 1δπ6, ὑΌ. 204 δηά 208, ἰῃ ἰδ δέον οἵ δδ 

Ῥγίπεεςς Βαάοιγα. :9 Αγβῦὶο, γαδίδ. τ Ἐ, Θυηλ Ὦ, οὐ εἰ. 

τ (ροκ 5 ζτς οἵ Μοξες απὰ ἐπε Οοάε οἵ Ἡαπεπμγαδί, Ὁ. 141, 564. 
:Σ Αδαηι ἰαδίγε, Ἰ,ιΑηράοῃ, ἢ. 60, ἰϊ, 27. 
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δΟζοβα ἰδ6 ΕἸΡὨγαΐθβ ἴῃ 605 Β.Γ., Ὧ6 ΟΔΠ ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἤᾶνα 

Ὁδθῶ υηᾶοῦ 2οθ. 1 ἣ6 Ψοσα 25 δ ἰδ {ἰσηθ, 6 νουἹά 
ἢδνα ἀϊδά δ δρουΐ 69 γϑβϑῖβ οὗ δρβθ, οἷά δῃοιρῆ ἴο μανα 
ΒΔΑ 84 γγοαί-ρσδηάξοῃ οὗ 15 γϑδῖβ ἤθη Ναρυηαδὶά 
Ὀδοδῆλθ Κίηρ 1ἢ 555 Β.0., δῃηά 22 γϑδῖβ οἷά ἰῇ 538 
Β.σ. Οτγ, βίηοβ Νεδιυςοδδάηοζζασ ἀϊθά ἴῃ 561 Β.ς., ἃ βοῃ 
οὗ Ηἷβ σηϊρῃῦ ΘΑ Ὦδνα Ὀδοη βουτϑηϊηρ ἴῃ 528 Β.Ὁ. 
Α5 ἴο ἰδ6 τοϊαϊίζςόοη Ὀούνθοῃ Βεβῃαζζασ δηά (δε ὕτο 
Κῆρ Νοθυοδδάμθζζασ δη Ναρυηδίά, Ὧ6 τδΥ ννο]]} 
Ὦανο Ὀδοη ἰδ6 βοὴ οὗ Ὀοϊῇ. Βιγβῖ, 6 τὭδυ ἢδνα Ὀδθθη 
188 Ῥχοογθαίβά βοῇ οὗ Νεορυοβδάηρζζασ δηά πα βίθρβεοηῃ 
οὗ Ναρυηδῖά, Ὀδοδυβθο [δα ἰαϊίοσ τηδγσιθα Βοος ΖΖασγ᾽ 5 

τοί Σ αἴϊζογσ (6 ἀθαϊῃ οὗ Νοριυομδάμθζζασ. Τὸ τυᾶβ 
[86 ουδβίοχῃ οὗ βυιοοςοοάϊηρ Κίηρϑ ἴο ΣΊΔΓΤΥ {δ6 ννῖναβ οὗ 
ἐμοῖς ργϑάθοθϑοσγβθ. Τῆι ϑιηογάϊβ [ῃ6 Μαρίδῃ τηδττγίθά 
(86 νῖνες οὗ δὶβ ἀδοθαβϑά ὑγϑάβθοθεθοσ. Οδύργϑβοβ δηά 
Ὠαῖῖυβ Ηγϑίδϑριβ τηδτγιθα Αἴοββα, (86 ἀδιρῆϊοσ οὗ 

Ογτγυβ, δηά Ῥμεάντηδ, ἰδ6 ἀδυρῃίοσ οἵ Οἴδῃθβ, Ῥοιῃ 
οἵ νβοτσι 84 Ὀδοα (6 νίνεϑ οὗ δἰ. ὕνγο ὑγθάδθοθβοσξβ. 
ΙῈ 1ῃ15 οδδθ6, ΒΒ ββδζζασ πδὺ ᾶνα Ῥθθῃ {π6 οσψῇ βοὴ οὗ 
ΝΕθυςδαάμοζΖΖζΖασ, δηᾶ ἰδ ἔοβσίοσ βοῇ οὗ Ναθιυηδά. Οσ, 

Νδρυηδίά τδὺ αν Ὀδοη τηογοῖν [Π6 πἰορίδίμογ οὗ Βοῖ- 
Βῆαζζασγ. Τα αἀὔθοὴ οὗ ϑ.δηϊοῖ ν, 10, δυ ἢανα Ὀθο ἰδ 6 

τηούμοσ οὗ Βείβῃαζζα (που ρῇ 586 15. ποὺ οδἱ θά {}:5), 
δηα 5.111 ἢανα Ῥδθη 8 γοιηρ σψοϊηδῃ ἤθη {86 ροἵογυ οὗ 
[86 Ομδίθθ᾽᾿ 5 Ἄὄχοϑίθπου ραϑϑοά ἰηΐο ὑπὸ δδηάβ οὗ {Π6 
οοπαποηρ Μοάο-Ροσγείδη ὩΓΙῺΥ υὑπᾶθσ αοῦγγαβ δηά 
Ογγιβ. Οσ, Βοίϑδζζασ δ αν Ὀδθϑηῃ ἴδῈ οσχῇ βοῃ οὗ 
ΝΕΌΘποδδάμοζζασ δηᾶ δα δάοριθα βοὴ οὗ Ναρυπηαίὶά. 
ΤἼ νοι δοοουηΐ ἴοσ δα ἕδοὶ ἰῃδαῦ Βογοβιιβ, δοοογά- 

ἴῃ ἴο ]οβερῇα5,3 ο4115 Ναθυηδια 4 Βανυ]οηΐδη, ἡ ΘΓΘα5 
ΒοἰβῇδΖζΖασ 15 οδ θα ὃν δηΐοὶ ἃ Ομαϊάθδη. ὙΥηδὲ οουἹά 
δᾶνβα Ὀδθϑῃ Ὀαδξϊοσ ρον οὐ 86 ραγί οὗ {86 Βαρυ]οηΐδη 

: Ἡοσοάοίυ5, 1], 68, 88. 3 (ογή. Αρίοη, ἱ, 20. 
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ΝαΑΡυπδα ἰμβδη ἴο δορὶ ἰο υαπἰΐα ἰδ6 οοπαυογοά 
Βαρυ]οηΐδηβ δά [π6 Ομδίἄθδη οοησύογοσβ Ὁ. δάορίϊην 
85 15 ΟὟ Βύσοοσθοσ [86 βοῇ, οἵ σταηῃάβοῃ, οἵ Νεῦυ- 

οδδάμοζζασγ, [86 ρστγοαίοϑθὶ οὗ 841] [86 Ομδαίθδαῃ Κίηρϑὶ 
Ἀροοοτγάϊηρ ἴο {86 οοἄδ οὗ Ηαιηηυταῦὶ, 186, 190, 193, 8 
ΤΩΔῚ τρ αὶ 1 [815 ΨΑΥ Ὦδνα ὕνο ἔδίμοσβθ. ΤὩῖ5 γὰ5 ἰδ6 
ἷανν, αἷϑο, ἱπ {86 ἰἴτ6 οὗ Ναβριυηδίά.: 

Α παίυγαϊ χυσϑυύίϊζοη ἀγίβϑος ἤοσο, Ὡδσηοῖν, ΒΟΥ οουϊά 
Βεῖβμαζζασ Ὅ6 ο4116 ὉΥ Ναρυπαὶά, ποὺ τηθγεῖν ἰῃς 
50 οὗ {μ6 ἰσηρ,᾽ πὲ “Βείβῃαδζζαγ [6 βγϑί-Ῥοση 
80} 32 δηα “Βεῖβῃαδζζαος ἰδθ βγϑί- οσῃ δοῦ, [6 ο- 

ΒΌΓΙΩΡ οὗ ἣν ποασγί," 11 6 σψγοσα ποῖ 86 Ὀοσῃ 808 οἵ 
Ναδυπαιά! Ἐοσίμπηδίεϊν, [15 αποϑιϊοη 15 δηβννογοά ἴῃ 

ΜΜειββϑηθσ 5 Αἰ δαδγίοπίδοδος Ῥγϊυαίγεοϊί, οδϑ, Θτα στὸ 
ἴδασῃ ἰμδῦ δὴ δάἀοριβαά βδοῃ οουἱά Ὀδ6 ο4116Δ, ποὺ τηθσγοῖν 

Ἧδ6 5οη,᾽ αὶ “Ἴδε ο᾽ἄδϑι βοη᾽ οἵ ἢὶβ Δἀορίοάα ραζθηΐβ. 
Ιῃ (δ6 :ηξογρίίοη οἵ ἘΞΏ1 -δσγαη [Π6 Πρῃ υγίοϑὶ 

ο4115 ΝΑΡαΠδΙα ἢὶ5 “σοι, ἰδῈ οβϑργιηρ οὗ ἢπὶ5. Ὠρασγι" 
Αἰ πο ΡὮ νὰ ἵζηον ἰδῇ ΝΑΡυηδ᾽ ἃ τνὰ5 ἴδ6 βοὴ οὗ Ναῦυ- 

᾿ ὅ66 Θίσζαββσηδιοῦ : ]Ὁπ5ορέρἤοης οὗ Ναδιπαίά, Νο. 180, δά ΚῈ ἱν, 228, 
δά [86 δο᾽΄ῖ6 ἀἰϊθοιιδοίοη ἰπ ΟΟΟΪ 5 ζαῖς οἵ λζοξες απὰ δε Οοάε οὗ 
Ἡαρμηπηγαδῖ, Ὁ. 1Δ1Ὶ δεᾳ. Ἴδα, ἴῃ Ῥείϑοσγ᾽β Βαδργίοπέα Οοημίγαείς 
(δ αὺὐγϊομπέξεϊιε Μενγίγᾶξε), χχχὶ, 14--:7, [ἀΔη8- Ναῦα, [86 βοὺ οὗ (αῤῥέϊσλμ) 
Ναῦυθδηζισ σίνος οοσγῃ, εἰς., ἴο ἢἰ5 ἑαϊῃον (αδέδι) Οἰτ 11. [Ι͂᾿ πυδοῦ 
Χχχνῖϊ, 7, οὗ ἴδ 584π|6 ψοτῖ 1 15 5αϊάῖ, ἰῃδαι ΟτγΣ αι ἢδά ἰδίκεη ΙΔ4Ἃ1πη8- 
Ναῦα ἴο βοηδῃΐρ (απα πιαγγαΐμ) διὰ 1 ἀηδ- Ναῦυ 845 δάορίοά δοῦ μοὶ 
16 ἱπποπιΐδηοα οὗ Οἰπ} 11 (ἰὦ., ΟΧΧχ, 5, 6). [τ Νο. 42 οὗ ϑοδοσχ᾽β ἔγϑδ- 

ἐἶξε (Αἐδαδγ]οπίτοῖε Ἀεοϊδεγξωπάξη) ΒΟ Ἰϑην, ἐδ6 ῥτοϑίθϑς οὗ Θῃδη- 
ΔΞὮ, δηά ἀδιιρῃίοσ οὗ Ναίαδγιση, 15 δὐορίοα ὮὉγ ΕΠ:-οσῖζα, [86 ογθϑίοξϑ οὗ 
Θηδι)δϑῆ, δά ἀδυρῆϊος οὗ Θμδζηδϑδ- τὰ, Δ“ ο4115 Ε]1-6τΖα Β6σ ταοϊδογ, 
80, ἱπ Νο. 20, 12, οὗ {86 βαῖη6, ϑβδίαγα 15 οδ᾽ ἱοὰ [86 σηοΐδποσ οὗ Δηγαύ- 
δζηι, ἀδυρῃϊοσς οὗ 5..8- 1} 058; Ὀαΐ ὩΣ, 27, Θδδσλπδπίυμι, ε͵50, 15 οΑ116 
ἢοῦ τιοΐδοσ (ἐ. Φ., οὐσῃ στηοΐοσ). ὅ0ο (δα 1 15 οἷοαγ ἐδαὶ ἃ οἰ1]ά, δοςοοσά- 
ἧηνσ ἴο Βαδγ]οηΐδη ἷανν, οουἱά δανα ἴνο ξβίθοσβ οὕ ὕτγο τη οἴ ΒΕΓ, 

3 “δὲς Κιοῖμε 1 πολιν υορ ὕὐν," Ὁ ἰἅ., 97. 

4 ὅθε, αἶ5ο, ]ομη5᾽ Βαῤγίοπίαη απᾶ Ατογγίαη 1αύς, Ὁ. 156. 
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Ῥαϊαισυ-ἱΚΌΙ.: Τὸ 111 6 δϑθῶ ἰδαὶ 815 ἴατν δηβνγοῦβ 
[86 οὈ͵]οοϊίοι ὑδαῦ πὐὶρῦ Ὀ6 ταὶβϑά, γί βίηρ ἔσοσῃ 86 ἕδος 
ἰῃαῦ, οα ἰδῆς Βομιβίαη Ιηβοσ ρου, (86 τοῦοΐβ αραϊηϑὶ 
αι, Ναάϊαιυ-Ὀο6 1 δηά Ασϑοῦι, ὈῬοΐῃ δεοουσηθα τῃ6 

Ὠδῖὴθ οὗ ““᾿ΝοθοΒδάμθζζασ ἰἣθ6 θοη οὗ Ναδυπδὶά.᾽ 3 
ΤΠογο τῦΔΥ μάνα Ῥθθη δῇ οὐ 5οὴ οὗ Νϑθυηδίά τὴ [86 
πδῖὴθ οὗ ΝονυιοδαάδηθΖζασ, απ δηούῃοσ βοη οὗ [86 Ὥδτ6 
οὗ Ναδυῃδίά, δβηά γοῦ δἷβ δάοριοα βοὴ στιϊρῦ 6 οα]16ἀ 
{π6 Βτεῖ-Ῥοσῃ 500 δηά Ὀδ ἰδ Ποίγεδρρασζοηί. 

Οὐ Βοίϑῃαζζασ ΤΏΔΥ δᾶνα Ὀδοα ἰδ6 δάοριοα βοὴ οὗ 
Νερυοδβδάηθζζαεσ δηᾶ ἴδ6 οὐ βοὴ οὗ Ναριυηδίά, Α5 
δάορίοά Ξοὴ τὐρηῦ ο811 15 δάἀορίοά ἔξαιμος, “αἴδογ.᾽ 
Ογ, ΝορυςμδάῃοζΖζασ ΤΏΔΥ αν Ὀδοα ἰδ6 ργδηάέαι μοῦ 
δᾶ Ναρυηδίά, δαἷ5ο, [86 ρσγαπάξαϊποσ οὗ Βείξβαζζασ. 9 
Οτ, βμδν, εὖ 15 ροβϑὶδῖα δα Ναρυηδί νγὰβ ἃ [1η68] 

ἀοοοοηάδης οὗ Νορυοδδάηθζζασ. ἘὸῸσ πα ἰαϊδοσ οὗ {π6 
ἔοσσαοσ νγα5 Ναρυ- αἰαίϑα-ΚΌΙ, “86 ννίϑα ὑσίησο,᾽" δηά ἱξ 
ν6 ἰαἶα (15 ΝαΌυ- αϊαίσυ-ΚΌΪ ἴο Ὅ6 ἰμ6 βοὴ οὗ {88 
Ατασΐα στηϑηςοηϑά ἴῃ [86 ἰδρ16ι ἔγοτι {π6 ταῖίρῃ οὗ ΝδΡυ- 
ῃαϊά (495, 24), ἀπά ἰδῖκα Πἰ5 Απιοῖα ἴο 6 ἰπ6 βδη)6 δ5 
Ασηθὶ-Μαγάσϊς [π6 βοὴ δηῃά βύσοοθθοσς οὗ Νοδυςμδάῃοζ- 

: ὅρα [δ6 στοδῖ οὐἹηδορ οἵ Αδι.-ΗαΡΌα, ;ἱ, 6. 
3 866 Βεζοϊ 5 Αελάηιεπεἀενηοδγίβεη, ἱ, 77-90, δηά ἱ, 77--80. 
2 ὅ66 ]οδηϑ᾽ Βαδγ᾽οπίαπ απά Α τεγγίαη Ζατσς, Ὁ. 156. 
Ιῃ δάδικίοη ἴο ἴδ6 αῦονε ρίδοεβϑ, νυ ο ἢ δσὸ ρίνο ἰῃ Θοδγδάᾶοσ᾽β Καὶ ει- 

σολνολς Βιδιιοίλεξ, ΒοἰΘΒΑΖΖαΣ 18 οδ]]16ὦ “126 βοὺ οὗ δα ἰην᾽" ἴῃ 
ΟΙαγ 5 Μϑιξοεϊαπεοις ]ηξογίῤῥιοης οἢ δε γαΐε Βαδγϊ᾽οπίαῃ Οοἰϊεοίίοη, 
Νο. 39 δίς, δῃά ἰῃ [86 755 γί δη το Ναδοπίδες ὮὉΥ ϑιταββϑυγαῖοσ, Νο. 
581, 1ἴὴ8 4, δῃὴά 1043, 11π6 4; δηά “Βεβαζζας [86 βοῇ οὗ ἰδ ᾿την᾽" ἱἢ 
16 βαῖα Ὀοοῖς, Νο. 184, δηά Νο. 581, 1ἴπ658 2, 3, δῃά Νο. 688, 11π6 2, 
δηά Νο. 270, 1165 4, 6, 9, δὰ 21; αἶ53ο, “ ΒεΙΞασζαν᾽" δίοῃϑ, οῃ Νο. 581, 
᾿ἰἷπε 9. Τδθϊοῖβ 184, 581, δηἃ 688 δζὰ τείεσγοά ἴο δηά ἰσϑ:ϑὶαιθά ἴὩ 
Ἀεεονάς οἵ κε ῬαΞί, Νενν ϑεγίοξ, νοΐ. 1, 124-127. 

4 δὶς Κονεσί Αηάοσγξοῃ αυοῖοδβ ἔσοσα {πε Τγαπεαοίίοης οὔ ἰδὲ Ῥέοογία 75. 
σἰἰε (νοῖ. χν ῖ, Ὁ. 99) 85 ἴοϊΐοτνβ: "1 ἃ ἴδῦϊς οὗ Βαδυϊοηΐδη ἰηρϑ, 
τηθηϊίοη 18 τδάδ οὗ αὶ ἀδιρδῖος οὗ Νοῦς μδποζζασ, το τῃδστοα [88 
ἔαϊδοες οἱ Ναδυηδίά.᾽" 
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Ζατ, ἤθη Ναριυηδιά ψνουϊᾶά ὍὲᾺῈ ἰδ6 σχγοαϊ-σγαηάβοη οὗ 
ΝορυςοδδάμοζΖζασ, δηᾶ Βεοίβῃδζζασ, ϑοὴ οὗ Ναριυηβίά, 

ψνουῦὰ Ῥς ἰδα σγϑα-σγοδαί-σγαηάβοῃ οὗ Νορυομδάμοζζαγ 
ἴῃ ἴῃς ἀϊτγθοῦ σηβδῖ6 11η6. 

ΙΝ. [1μϑν, 10 15 ἀϑϑηθά δαὶ ΒοϑῃδΖζζαγ ““γγὰ5 ποῦ 
βιγἹθά “Κίηρσ᾽ ὉΥ 815 σορίοτροΟΓασίθβ,᾿᾿ δηά ἰδαῦ ἰδογο- 
ἔογτβ ἢ6 οδηηοῦ ἕδνα Ὀδδη 8 Κίηρ δ 411, τηυοἢ 1655 ἃ Κίηρσ 
οὗ Βαδυίοηῃ. ῬῬχοΐοϑδβθοσ Ὠσίνοσ οἱΐοβ 85 ἢ15 δυΐδοσιν 
ἔοσ [Π15 βἰαϊθιηχθηΐ 8 οουτηθηῦ οὗ [δ ἰαἴα Ρτγοῖ. ΕἘΡοσβαγά 
Θοξσαάοσς οὗ Βοση. ὙΠ στοραγά ἰο (815 βίαϊοσηθηΐ οὗ 
Ῥχοΐθεθοσ ϑοργαάογ, ἰδαὺ Βοίϑῃδζζα σὰβ οὶ εἰγίϑά 
ἸΏ Ρ᾽ ὉΥ͂ 15 σοη οΙΡΟΓΑΓΙ65, 10 ἰ5 ὑσὰθ ἰδαὺ να Βαανα 
ἀοουτηθηΐβ ἔσγοτι ΘΥΟΣΥῪ Υδ8σ οὗ [86 {τα ἀυσίηρ ψΏΙΟΣ 
δνθηΐβ ἀδβοσίροά 1ῃ [π6 Ῥοοΐκ οὗ Πϑδηΐοὶ ᾶγὰ βαϊά ἴο ἢδνβϑ 
ἰγδηβρῖγοά, δηά (μδῇ πού οἣδ οὗ ῆθϑ6 ἀοοσουτηρηῖβ δοῦν 65 
ΒοΙβμδζζασ ““Κίηρ.᾿ ὙῇοΥ βαρροσί, μόυγονοσ, [6 βἰδίθ- 
τηρηΐβ οὗ ζδη161 ἰῃ δὶ Π6Ὺ φσίῖνα υ8 ἱηδεροηάδης ον]- 

ἄσηςσ ἰδ ἴογα νψαβ ἃ Βοίϑῃδζζαγ; (δαὶ 815 ΒΞ ΖΖαγ 

νγὰ5 8 8505) οὗ Νδριηδὶά, Κἰὴρ οὗ Βαῦγίοῃ, δῃά ἤδϑῆςθ 
τηῖρῦ Ὀ6 501ν ο4116 4 ἴῃ βοσὴθ βθῆβα [6 βοῇ οἵ Νϑῦιυ- 
ομδάηορζζασ; δηά ὑμδΐ, 1ξ 6 εσα, 85 ἢ6 στηοβὺ ὈὉσοῦΟΪΥ 

να 5, [δε βοῇ οὗ {π6 Κίηρ (Ναρυπαὶά) τιϑηἰϊοηοά ἴῃ {86 
Ογτγα5- Ναρυηδά Οὐ ΜΟΥ, ὮΘ ταν ἤᾶνα δίνθῃ 4 θαι 
ἰο 8 ἰῃουβαπά οἵ Ηἷ5 ἰογτάς (δῇ. ν, 1), ἱπαβδσηοῦ 85 {Π5 
8501 οὗ {πΠ6 Κίηρ 15 βαϊά οἡ 86 βᾶῖδ οὐ οσ ἴο να ὈδΘθη 
δοοοΟΙΡΑΠηΙ1Θα ΌΥ 815 ἰογάβ;" δηά ἐμαὶ Βείβῃδζζασ ποσί 
ῬτοΟΡδΌΪν 15 ἰσοαϊθά δ5 [8 μοίγσ-ρραγϑηΐ ἴῃ Ῥαεΐηρ ρίνϑη 
οοιτηδηά οὗ ἢΪ5 ἐδ ποσ᾽ 5 ἀγσγηΐθϑ, 85 ΝΟ δάμοζζασ δά 
Ὀδθῃ ὉΥ ἢϊ15 ἔδίδμεσ, δηά 1ῃ Ὀοίηρ τηθηςοηθδά οὐ [86 ΑΡα- 

ἩΑΡΡα Οὐ μαοῦ τὰ σοη]αποίίοη ΙΓ ἢ15 ξαΐποσ, 1.ϑὺ ἃ5 
Οδηλγϑοϑ 15 τηθηςἹοηθά δοηρ τι ἢ ΟΥγὰβ οὐ [6 Ογτσιιβ 
Οὐ μάοῦ δᾶ οἰβονβοσγο, δηά ϑοίουκυβς δἱοηρ τ ἢΐ5 
ἔαϊμοσ Αηὐϑοοῆυβ οἡ ἴδ6 ἰαιίογ᾽5 (]αγ-οὐἱ μοῦ ἰηβοτὶρ- 

: Καδνευΐη ἴῃ Ὠαηϊεῖ, γαδμΐδ οα ἴδ6 οΥϊηοτ, 
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ἐἰοῃ.Σ Ογίδϊα οοηΐσγαοϊς ἰδθ]οῖβ βῆον, δἷΞςο, ὑπαὶ Βεῖ- 

5,4 2Ζαῦ ἰδ 50} οὗ [86 ᾿κηρ νγᾶ5 ἃ ζἤδῃ οὗ ναγιϑ Ῥυ 5: η 655 
1Ἰηἰογϑϑῦβ. 

Βαΐὺ ἰῃ Ὧο οὨδ οὗ ἰξοσὰ 15 δ6 βίν]ϑά ““Κίηρ.᾽" 
Ετοσὰ (ἢϊ5 ἰδοῦ 1 Ὧδ85 δε οοποϊπαρα ἰμδαῦ ἢ6 νγᾶβ 

ῃοῦ 8 Κίηρ. 
Βαΐ {815 οοῃοϊιαβίοι 15 ἃ ΠΟΜ δε ΜΗ, 85 Δ 5881] ΠΟῪ 

αἰϊοσηρῖ ἴο Ὀτγονθ. 

Βεΐοσγε αἰβουββίηρ [86 ὑοϑΟ ΟΣΥ οὗ [δ6 οχύγα- 1011. 4] 
ἀοοιτηδηΐβ, 1 58.411] αυαοία (ἢ6 Ῥαϑβϑαρθβ οὗ με Ὀοοῖ οὗ 
Τδηΐοῖ τ ϊοῦ τπιοητίοη Βοίβμαζζασ. ΤὭοσζο δζο, σοὶ, (Ὧ6 
ΒΥ οδαρίοσ, νοσα νὰ δηά δΐτη σοξοσγθα ἰο 45 Βεῖ- 
ΒῃδζΖζαῦ (86 κίηρ (ν. 1), Κῖῃρ Βοίβῃαζζαγ (ν. 9), δε 
κίηρ (ν. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18), Βε΄Ξ42ΖΖαγ (ν. 
2, 22, 29), δὰ ““Βεββαζζαγ {86 ἰΐηρ οὗ ἐδα Ομβαϊάβδηβ᾽" 
(οσ “ἴδε Ομβαίάδδη [ἱηρ᾽᾽᾽) (ν. 30); βθοοηάϊνυ, 86 βανεηΐῃ 
ομδρίοσ, γΈσθΘ 1, οσα τὸ αν [δ6 Ῥῆγαβα “06 ἤγϑὶ 
γϑᾶσ οὗ Βείβδαζζασς ἱηρ οὗ Βαυυΐοῃ, "ἡ δηά {πα εοἰρῃτῃ 
οδδρίοσ, νοῦῖθθ 1, ψῆθσα ψὸ να ἴδ6 Ὠοδάϊηρ, “1}Ὶ {ῃ6 

τϊτά γϑασ οὗ μα τείρῃ οὗ ηρ ΒοἰβῇδζΖζατσ. ᾿ 
ΤΏΘτα 15 ἢο ἀομδί, ἐθδη, ἰδδὺ ἰῃ ἰδ6 Ὀοοϊς οὗ .δηίοῖ 

ΒοἴβῃδζΖζΖαῦ 15 οδἱἱϑά δ “"Κίηρ.᾽" 
Βυΐ δον 15 1 τ ἐδ6 οοηξοηρογδηθουβ γοοοσγάβ ἢ 
Εἰγοὶ, 1οὉ τ βυυοη δα ὈΣΌ]1ς41 τυιΐωθθθοθ. ΤΏΘΓΘ 

86 ποῆρ ἴἰο δε ἰομηᾶ. Τδογα 15 πο ὈοΟΚ οὗ {86 ΒίἰΌ]ο, 

δϑὶάθ ἔσοτη ᾿ϑδηΐοῖ, ὑδαῦ οδῇ ὑθϑο ιν ὐ τοΐοσγοηοθ ἴο 
ΒεοΙϑῆδζΖζασ, Ὀδθοϑίιϑα ποῦ ομϑ οὗ ἰδῶ ἢΔ5 δηγἱηρ ἴο 580 
τοονδηῦΐ ἴο [815 ρογίοά ἰῇ νοῦ ΒοἰβῃδΖζαν ἱνεά. ΤῈΣ 
σὲ Ὡοίϊΐοα οὗ 6 ὈῬοοῖβ οὗ Κίηρβ οοῃοοσγηβ Εν1]-Μογο- 
ἀδοῖ, [ἢ6 ἱπητηράϊαϊο βσοοοθοσ οὗ ΝΟ ΟΠ δαηθ6ΖΖΑΣ, δηά 

Ἦ6 ἀϊδά ἰῃ 5588Β... Τδα Ῥοοΐϑ οὗ (ῃσοηΐοῖθβ δα Ὺ ποίῃϊηρ 
δρουΐ 86 πηθ5 οὗ Βοβῆδζζασ οχοθρί ννϑδὺ 15 ἰουαηά ἴῃ 
186 ἰαφῦ ἴοι νογβοϑ; Ὀυΐ ἤοσο νὰ δηά 20 τοΐοσθρηςθ ἴο 

: οἰ Ξο δοῦ, δὲς εἰμ εολγίεη ἀεν Αολάνιεηΐάεη, Ὁ. 142. 
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Βαδγίος, Ὡοσ ἴο δΔῃγ οὗ 115 Κίηρβ, Ὀαΐ οἠἷγ ἴο Ῥογεὶβ δηά 
ἴο Ογγυβ Κίηρ οὗ Ῥογείδ, ἰῃ οοπηθούζοηῃ στ 85 ἄθοσθθ 
ἴοσ [86 τοΐαγη οὗ οά᾽ 5 ῬΡϑορῖβ ἴο Τογσυιβαίθοση. Τδα Ὀοοΐς 
οὗ ΕΖγα Ὀορὶηβ ἢ [15 ἄθογϑο, δὰ σηθηϊοηβ ΝοθοΠδά- 
ὩΘΖΖΆΓ δἷοπμθ οὗ 411 [86 Κίηρβ οὗ Βαρυγίοη. Τδαε Ῥϑδϊπη)β 
816 5ἱδηῦ ἱ ἢ τοραγά ἴο [86 δἰξίοσυ οὗ Βαρυΐοῃ δἱ [15 
{1π|6 85 ἴδ 85 Σΐ ΘΟ ΓΏ5 [86 Κίηρβ, οσ (6 Πδη165 οὗ [86 
Ἰτηρβ. ΤῈ ΟὨΪΥ οὔθ οὗ 86 ὑσορμεοῖβ ἰδαΐ τρῃϊ ρου- 
δ: ἷν αν ρίνθη 08 δῺΥ ἰοϑυϊτωοην 15 Ιβαϊδῃ; Ῥαῦ 86 
δραΐῃ 15 οἱ ἰδθηΐ, ὩΣ σιϑηςοηΐηρ ΔῺΥ Κίηρ οὗ Βαρυΐοηῃ 
δχοορῦ Μεγοάδορ -Βαίδάδη, ψῶο τεϊρηῃβα ἴῃ [86 ἰαἴΐεοσ 
ρατὶ οὗ ἴμ6 οαἱρῃίῃ οδηςυσΥ Β.6.Ψ 

50 ἰδαΐῖ, μανίηρ Ὧο ἰοβυσηοην δ 411 ἰο ρίνο 1 πψουϊά 
δδνθ ὈδΘη αἰἱοῦῖν ᾿τροβϑὶθῖα ἔοσ [6 ὈΣΌ]1ς 41 τι 5ϑο9 
ἰο αν εἰγίβα Βοβδζζασ ““Κίηρ.᾿"᾿ ϑρϑαϊκίηρ σῇοσγθ 
βυσιουΐν, ἰβοσο ἀζὸ ουἰϊδί6 οὗ ᾿ϑδηοὶ Ὧο ὈΣΌ]1οΑ1] τ 6 5565 
ἴο Βε᾽ςῇΖζΖασ. 

ΘΘΟΟΠαΪν, ἰοῦ τ8 δχδηληθ ἰδ οχίγα- ὈἱΌΠ1οΑ1 ὑδϑιὶ- 
ΙΏΟΩΥ. Τῃ15 οοηδίϑίβ οἱ οοηίσγαος τδο]θίῖβ, [οἰίοσϑ, 
ἮγτΩΩΒ δηά ἱποδηϊδίίοηβ, δα Ὀυϊ]άϊην δηά ᾿ἰβιογίοϑὶ 
ΒΟ Ρ ΟΠ. 

(1) Τμὲ οομύγαοι ἰδθ]οῖβ μαῦ τηρηϊΐοη ες 4 2Ζαῦ 
86 ἀαϊοά ἔγοιῃ [86 τοί ἰο [86 ὑψοῖ ἢ γοασγ οὗ [6 τοΐρῃ 
οὗ Ναρυηδίά. ΤΏΘΥ 41] 411 Βοἰβββζζαγ “186 βοὴ οὗ [88 
Ἰσηρ,᾿᾿ Ὀαὺ Ὡσνοῦ βίυ6 Ὠἰτη “ηρ.᾿" ἶὔε ἢανθ 0 ονὶ- 

ἄφηςβ 1η .δηΐοί ὑπαὶ Βοος Ζζαγ νγὰ5 ἃ ἱκΐηρ οἵ δὴν ἰσηά 
ἴογ τῶογα ἰῆδη ἰζγθο γϑαζβ, οσ κίηρ οἱ Βαργίου ἔοσ ποσο 
[8δῃ ἃ Ὑϑδγ, οσ ραζί οὗ ἃ γϑασζ. ϑίηοα ᾿ζδηΐοί βανβ μαὶ 
Ὧἣδ6 νγὰ5 541 θη Βδουΐοῃ γγχαβ οαἀρίυζοά ἴῃ ὑπ 1718 
γοδσ οὗ Ναδυηδὶά, ἰΐ ἰ58 νος (μαὶ Π6γα 15 ὯῸ Ὡδοθϑ- 
ΒΑΙ͂Ν ΟἸΞοΟΡΔΏΟΥ Ὀοΐνοοῃ 6 δρῖοίβ δῃηὰ Τ᾿ δηΐοὶ᾿ 5 
πδιταῖῖνθ. ΒΩ [86 οοηΐγαοῦς ψοσγε τηδάδ, ἣθ νχὰβ ὑσορ- 
ΕΓΙ͂ν βίγίεά ““ἴδ6 βοὴ οὗ {π6 κίηρ." ὙΏ6α Ὠδηϊοῖ σηθη- 
οτ5 Ὠἷπὶ ἣ6 δα Ὀδοοσηδ ἃ Κίηρ, σϑί οὗ ἴῃ6 Οβαδίθδαηβς 
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δη ποχὺ οὗ Βαῦγίοη. 4.5 Ῥχγοῖ. Οἴδὺν ϑᾶνβ,: ““[δ6 ἴδος 
δαὶ Βοίβεζζα. .. ψὰϑ ρθοῦασγίν ἰάθη βοαά τὴ δὲ5 
ἔαϊῃοσς Ναροηϊάμϑδ 1η Εἷβ τοΐρῃ 15 1Πποἰσαϊθά ὮὉγ Νο. 39 οἵ 
[86 816 οοθοζοη. ΤὨϊ5 ἰδϊοὶ γοδαϑβ 845 ἔοϊ ον: [ἢ [6 
τηοοη ἢ Τοδεοί, ἄδΥ δίς, γϑᾶγ γῆ, οὗ Ναρυηδὶά, Κίηρ οὗ 

Βαῦγίοη, ϑδυτηυκίη σαγθ 845 ἴοϊονβ: ΤΏΘ οχγοδαὶ δίδσζγ 
ψεηῦβ, ὑμδ6 5ίασ ΚΕ Ἰϑκαςκὶ, ὅ1η δηά ϑμδιηδβῆ, 'ῇ σὴν 
ἄγθατῃ 1 β8ῦν, δηά ἕο {π6 ἕανοσ οὗ Ναραηδὶά, Κίηρ οὗ 

Βαδρνυΐοῃ, σὰν [μοσγά, δηά ἴογ ἴδε ἔανοσ οὗ Βα βῆδζΖζασ, 501 

οὗ 86 Κίηρ, ὯΥ [μογά, ΤὩΔΥ ΙὩΥ δῦ βιοαγίκοη ἴο ὑμδῇῃ. 
Ου ἰδ 70} ἄδγ οὗ Τοροὺ, [86 78 γϑὰσ οὗ Ναρυηδρβὶά, 

κίηρ οὗ Βαδγίοῃ, ϑυσλ ἴῃ 58 Υ5 85 ἔο]]οννβ: “ἼΤΏ6 σγϑδὶ 
ΒΑΓ 1 58, δηά ἔοσ [86 ἕανοσγ οὗ Ναρυπαίά, ἰηρ οὗ Βαῦγ- 

Ἰοῦ, τῶν [ογά, δᾶ ἴοσ [ἢς ἕανοσ οὗ Βοβῃεζζαγ, [88 βοὴ 

οὗ ἰδ Κίηρ, τὴν ογά, Τ,ΔΥ ΤΩΥ͂ ΘΓ μοαύίοη. ᾽"᾽ 
Ηδσο, ΒΒ βῆδΖζΖασ 15 ον Εν 1ῃ βοσὴθ οὔβοΐαὶ ροβι οι, 

ὙΏΙΟΣ δος 165 Ὠἰτλ ἴο 6 δϑθοοίαϊθαά τὰ δὶς ἔδίμογ 
ἷπ δῇ υπυϑυδῖ δηά οἰγϊίηρ τηδηηοσ, ἰδαῦ 15 51}11- 

1ατ ἰο {86 ψὰὺ 1 ψῇϊοῃ Ογσιβ δῃηά Οδχγηῦγυβοβ, δηά 
Ἰαῖοσ Αηϊοοδυβ δπᾶ ϑοίθαουβ, ἀγὸ δϑϑοοίαίθα οὐ [86 
ἰμθοριίοηβ. ΤΏ οὐἷΐν αἀἰδογοηοο 15, ἰδὲ ΒοΙβ ἢ 2Ζαγ 
15 πο οΔ]16 4 Κίησ, ψβογοαβ Οδεηῦγϑβοβ δηά ϑοίθαοιυβ δ. 
80 οΔ]16. Ιῃ ἰδ6 ἰαρίοῦ ρα] ρα ὉΥ Μτ. Ῥίποῦαβ ἴῃ 
[86 ῬΩ͂ΒΑ ἴοσς Ϊαμπίδγν, 1916, 8η οαἰῇ 15 ἰαίκθῃ 1 [86 
ὩδΔῖ65 οὗ Ναδαηδίά δηά Βοος 42Ζαῦ οοη]οϊηθν. ΑἹ] 186 
ονϊάθηςς (ἀπά ὑῃογα 15 τοῦ οὗὨ 10) ροθϑ ἴο βϑβον ἰδαὶ 
οηΐγ ᾽Π6 Ὥδτη65 οὗ ροάβ δῃά Κίηρβ ψΈσα υϑϑ6ά 1 οδίῃϑ5, [86 
5:ηρῖα Ἄχοδρυίοῃ Ῥεΐηρ δαΐ οὗ {86 οἱ οὗ ϑῖρρασ. 

(2) Ασηιοηρ ὑμ6 ἰουζοσθ ἔσο [86 τὴ οὗ Ναδυηαὶά, 
οὔθ νὰβ τσ τθη Ὁ ΒοΙβδζζασ Ὠἰτηβοῖξ. [Ι͂Ὲ ἐΐ δ οδ]15 
Ὠ1τγ561} Ξἰτυρῖν Β61-58δδγ-α [51]. 

: Μικοοϊϊαπεοις 1π5ογριΐοης ζγοη; ἰδέ ας Βαδγ᾽οπίαη Οοἰεοίίοπ, ὈΌ. 

595-57. 3 566 ΡΡ. 1170, ΙΙΣ- 

2 Μιηδοϊωπρεη ἀεν υογάεγασία ἐτοῖδη Οεσε δολα, χὶϊ, 15. 
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(3) Τῇ Ἀγπληβ δηά ἱποδηϊαίίοης ὑπαὶ ΓΔ ΥῪ ῬΟΞΘΙΟΙ͂Υ 
Ὦανα Ὅδοη υχίζίοη ἰῇ ἰδ γείρῃ οὗ Ναριυηδί πευοῦ 
τηϑηζίοη (6 Πδτηθ5 οὗ Κίηρβ οὔ οὗ δὴν οἴδοσ ροζβοῃβ. 
Ἤρηςα ΤΠΕΩΥ̓ οουὐἱά ποῖ Ὀ6 οχροοϊθαά ἴο δανα υυν θά 
ΒοΙβῆδΖζασ Κίηρ. 

(4) [Ιὰ {86 ὈιυϊΠάϊηρ :ῃϑογρέζοηβ, Β 654 7ΖΖασ 15 πηθη- 
ὑϊοηδά ΟὨΪΥ 1η (Οἱ. 11, [1π65 24, 25, οὗ {86 οΥηοῖβ ἔουηά 
ἴῃ 16 Θογησγβ οὗ {86 χίκκεγαί αἱ ὕτ, τ Ώογα δ6 15 οδί θά 
16 Βτου-Ὀοσῃ βοη, ἰδ ἀδτίηρ οὗ [86 ρα οὗ Ναρυ- 
παϊά. 

(5) Οὗ 86 ἔνγο διἰξίοσίοδί :ῃβοσίρίοῃς σοῦ σονογ 
ΔΏΥ Ῥογίΐζοῃ οἵ ἰδ6 τείρῃ οὗ Ναρυηδίά, οσ Ουσγαβ, [86 
Οπγοημίοϊς βἰαῖθβ ἰδαὖῦ ἃ Ξοη οὗ ΝΑΡαηδὶά τγᾶ8 ἴῃ οοσητηδηά 
οὗ {88 ἀγὼν 1 ΔΑοοδά ἔγοσῃι 86 7.8 ἴο ἰμ6 12. γϑασ οὗ 
18 Ἰΐηρ. ΤῊ δοὴ ψὰ5 ὑσορδῦϊγ Βεββαζζασ. Νο 
ΤΟΆΞΟΩ 15 πονῇ ΜΨὮΥ δα 15 ποῦ σηθηϊὶοηθά Ὁ. ὩΔ116. 
Το Ουσγιβ Οὐ πεν 5αγ5 ἰμδῦ ἃ βοη (3) οὗ [π6 Ἰτρ νγὰβ8 
ΚΙΠΘα δἱ [86 οαρίυγε οὗ {86 οἱϊαἄεῖ οἱ Βαργίοῃ ὃν ὅο- 
Ὀγγαβ. ΤῊϊΚ βοη 15 ποῦ ἡδιηθά ἴῃ {86 ΣῃΘΟΓΙΡΌΟΣ, ΠΟΣΊ 15 
Ὧδ ρίνοϑη ἃ {1{{6; ας Τδηΐοὶ ΔΡΡΑΓΘΠΕΪΥ ο8115 Βίπι Βεὶϊ- 
5ἢ4ΖΖατ δηᾶ βαγϑ [δὶ Π6 νχαϑβ 1η οοσητηδηά οἵ {86 (μδῖ- 
ἄρδη ἴοσοθς δηά θη 165 πὶ “ηρ.᾿ Ογγὰς σνουἱά 
πρίυΓα ν τοΐοσ ἴο ᾿ϊπ τ γαῖ 85 ἃ δοὴ οὗ ἰδ6 Κίηρ, 
ῃοῖ δανίηρ αἀὐηγίζ δα 15 οἷαίπιΊ ἴο Ὅ6 π6 466 7:76 οἵ 46 
7αοίο ϑυσοοββοῦ οὗ 8158 ἑδίμογ Νδθυπδά. 

ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ 

Τα ονίάθηοα ρίνθη αῦονα ϑῆοννβ ὑμαῦ 6 δυΐδοσ οὗ 
ΤΌ δηϊοῖ ἀοοβ ποῦ οουύσασϊοῦ ΔΩ “οΥΠΟΓ ἀβϑυγοά τυ] 6 5565 
οὗ (ῆ6 ΟΙά Τεριασηθηύ, ἡ ἤθη Ὧδ τοργοθϑεηΐβ ΒΟ Θἢ42ΖΖΆΓ 
85 6 Κίηῃρ οὗ Βαρυϊοη ὑπο σοσῃ ἰδ6 οἰἰδαοϊ νγὰβ 
ἰαΐκεη. ΑἹ] ὑμαὺ [6 ὈοοΟΚ οὗ Πϑ.δηϊ61 ὩΘΟΘΞΞΑΓΙΪΥ ἱΠ1Ρ1165 
ὙΏΘη ἰὑ 545 ἰδ Βοίβδζζασ νγὰβ ἰσὴρ οὗ Βαρυ]οῃ 15 

: Ζεβηρίπηά- δηρσάου, Βαδγίοπίσξοδε Καπὲρξειπεολγίεη, Ὁ. 253. 
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[8αῦ Π6 γνὰβ 46 [αοίο Κὶτιρ οὗ [86 ΟΥ̓ αἴἴϊοσς Ναδυπεϊά γγὰβ5 
[δ ἴῖκθη ὑσχίβοημοσγ. ΤΏ ονϊάθησθ βῆονδ, δ'5ϑο, [δὺ Βεϊ- 
5Π4.2ΖΕΑΓ ΤΊΔΥ͂ αν Ὀ6Θ6Ώ ο81164 Κίηρ οὗ Βα ͵οη τἱϊμουΐ 
δνοσ μβανίηρ Ὀδοοσηθ [ἰηρ ἴῃ 815 ξαϊμογβ ρίδοθ ονὸσ [8 
δηιρίῖτο οὗ Βαυϊοηίΐα; ἴοσ ἰῇ [86 ἰαϑὺ ουγ πους ῆ5 Ὀοΐοσγα 
ἴπ6 οἰἰδάςί γαὰς ἰδίῃ δηά δξοσ 15 ἔαΐμποσ παά 5ι- 
τοηεγοά, 6 νγα5 [π6 ΟὨΪΥ Κίηρ ννῆοζγηῃ {ΠῸ ἰαϑὺ ἀδίθη θυ 
οὗ Βαῦγίοῃ ἽοουἹά ἢανα δοϊζηονίεάρεά. ΗἨῚ5 ἔσθ γϑὰγ 
85 Κίῃσ οὗ ΒΑΡΥΪΟΩΏ 15 411 ἰμαὶ {Π6 ῬοΟΙ οὗ ϑδηῖϊεῖὶ σηθη- 
ἰἰοηβΒ. Ηδ ΤΑΥ͂ ἢανα Ὀδοη Κίησ οὗ πο Ομδίἀδθδῃβ, οἵ 
Ομαδίάθδῃ Κίηρ, ἔοσ ΣΊΔΩΥ γϑαγβ Ὀδίοσθ, Ὡσουρῃ δα 
ςαρίατο οὗ 815 ἑαΐμος Ναρυπαίά ὉΥ {Π16 Ῥεογβίδῃβ, Β6 
Ὀδοδῖλα Κίηρ οὗ Βαρυΐοῃ. 
ΤΕ “86 ταοοϊ]θοϊίοηβ οὗ 8 ἰδία αρϑ,᾿ δ5 ἸΘῪ δζὸ 

Ῥτοβοηϊοά 1η ζδηϊοεῖ, "11 ἀρτθθ Ὄχϑοῦν τἱῦϊῇ ττδδΐ ὑμ6 
τηοηυτηθηῦβ [611 5 ἀρουΐ [δ οἰδμδίίοη δ [Π6 ὑτθ θη 
Βαδυΐοῃ νγαβ ἰδίκθη ὉΥ ἰδ6 Μεάοβ δηά Ῥογβϑίδηβ. Εατγ- 
ὑποσ, [Ὁ 8865 Ὀδο βδονῃ ὉΥ [6 ἐν ἄδησσ ἰῃδὲ ἃ 505 οὗ ἃ 
Ἰηρ σὶρ; 6 οΑ]16 ἃ 8, Κίηρ; [δαῦ ΒοΙςδΖζασ τ ΔΥ Ὦανα 
Ῥθοη Κίηρ δὖ [6 58:6 ἰἰσηθ ἰμαῦ ἢϊ5 ζαῖμοσ γγδβ; ἰδαῖ 
ὑβογα ΣΏΔΥ ἢδνα Ὁθθη ἔνο ῬοΥβοῦβ οδ]]οα ᾿ἱηρ οὗ ΒαΡγ- 
Ἰοη αὖ [16 5:6 ἰ1τη6; ἰδαῦ ἃ τηδη πρῆ πᾶνε Ὀδθῶ Κιηρ 
οὗ [86 Ομαίδθδῃς, οσ ἰἱηρ Ὀοϊῃ οὗ Βαῦυϊοῃ δηά οὗ 188 
Οβαϊάσδδης; δηά (πδὺ ἰδ γϑαῦϑ οὗ [86 γαῖρῃ οὗ ἃ λοηδγοῖ 
τηὶϊρῆ ὃ6 ἀδίθά 1 Οὴ6 ΑΥ ἔογ 815 τιῖθ ονὸσ οὔθ οοπηΐγυ, 
ΟΓ Ῥϑορίθ, δηά 1 δῃοίῃοσ ᾺΥ ἴοσ ἢ15 για ονὸσ ἃ βεοοῃά 
οοΟὐΠ ΣΤΥ, ΟΓΥ Ῥθορῖθ. [μαϑῦϊν, 10 865 ὈΘθη βδονῃ ἰῃαὺ Βοϊ- 
ΘΏΔΖΖΑΙ ΤΩΔΥ ἰορα ν πᾶνε δά ὕνο ζαίΐμποιβ; δηά {πδαΐ 
ἤθησο 1 15 0 οὈ]θοϊίοῃ ἰο ἐδ6 δοούγαου οὗ Π δηϊοὶ ἐμαὶ 
Ἦδ6 ἰ5 οδ᾽ θὰ ὉΥζ δἰτ [δ 5οη οὗ Νοριαοπμδάηρζζασ, ΜὮ116 

16 πηοηστηθηῦῖβ 041] τα [δ6 5οη οὗ Νῦθιηδ14, 
Ιῃ 5ῃοσί, [6 ονϊἄάδθηοα ζδ 5 ἴο βϑῇον ἰπαὶ δὴν οὗ {ῃ6 

δΔΌονο-Πατηθά δϑϑυσηρίϊοηβ οὗ [Ππ6 ογἱοο5 ἢ τορασγά ἴο 
τ δ.α ἴσια. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΞ ΓνἹ1 

ὈΑΒΙΌΒ ΤΗΕ ΜΕΡΕ 

ΉΕΝ οὐδ δϑβογίβ ἰδαῦ ἰδ6 δυΐῃοσ οὗ Τζϑηϊοῖ ἢὰ5 
“ροηξαθοά᾽᾽ ἀνϑηΐβ ΟΥ Ῥογβοβ, ἐὺ 15 ποῦ Θηο ΡὮ ἔοσ Ὠΐπὶ 
ἴο αἴέστηῃ μαὶ 86 δυΐμοσζ γαβ ἰμι15 οοηξυϑοά. ΤῊϊ 
οοηξβίου 15 ἃ σηδίζοσ οὗ δνϊάθηοθ. ὙΥ 41] ἄπ ἀσδίογ- 
Θῆοα ἴο ἰδ6 οδίπίοη οὗ οἷδοσς βοδοίδσβ, 1 δηλ ΒΩ 
οοπνὶπορά ἰῃδῇ 20 σζδῃ ἰο- ὧδν Ὧ85 5 ὐοϊοηῦ ονἄθηςο 
ἴο ὑσονθ δαὶ ἰδθ6 διυΐμοσς οἵ ᾿ϑδηΐϊοῖ νγαὰβ οοηξαβοά. 
ΤὭοσα δ. 20 σϑοοσάβ ἴο βυρδίδηὐϊιεαϊα [86 δϑβοσίίοηβ οὗ 
οοηξαβίοη. Νεῖϊμοσ ἰ5 1 οἶδαγ ἴο [86 οὔγί[1ο5. Ποῦ οδῃ 
[ὮΘΥ σρδῖο ἐὺ οἷθασγ ἴο οἴδογβ, ὑμαΐ ἴπ6 δυΐδοσς οὗ ϑδηϊοὶ 
οἰϊμος ἀϊά Ὡοΐ υηδοτείδησ (Π6 ἔδοῖβ ψ Στ τορασζά ἰο [ 6- 
σῖυβ (86 Μροάδ, ποσ οἶδασίν ὄχργϑδβ Ὠἰτηβοξ δρουῦ ἐμ 6τ,. 

Ιῃ [815 δηά [Π6 [ο] ον οὨαρίοσβ, ἱξ 15 τὰν ᾿η θη, 
ἴῆθη, ἴο τονίθν [δ6 οὐὈ]δοίζοτπβ ἴο [88 Ὀοοΐ οὗ ϑδηϊοὶ οὐ 
ἴμ6 στουηά οὗ νὭἢδὶ 1 54 ὺ5 νἱτἢ τεραζγά ἴο ᾿δγίι5 [86 
Μροάδ δηά τὴ τερασγά ἴο ψϑδὶ :ὐ 15 αϑβοσίβα ἴο 58 Υ, Οσ 

τηρῖν, τι τ τοϑρϑοὶ ἴο ἰδ Κίηρσάοτμῃ δηά ρϑορῖδα οὗ [ῃ6 
Μράβθβ. [1Ἃπ [15 ὑγοβοηΐ οὔαρίοσ, ἰδ8 δἰϊεσηρὶ ν1}} Ὀ6 
τηδάδ ἴο βϑῇον ἰδδὺ [δ6 Ὀοοΐς οὗ ϑδηΐοὶ ἄοδθϑ ηοῦ δϑϑοσὶ 
ἰδὲ ϑατῖιβ 86 Μοάδ ὄνοὸσ γεϊρῃθά ονὸσς Βαρυΐοη 85 δῇ 
ἱηδεροηάοηῦ βονογείσῃ, δηά πα ᾿αγίυβ [86 Μεάοδ ννὰβ 
ῬτοΌΔΟΪν ἰδ6 58:6 65. σοῦσγαδϑ [δ6 5 Ὁ-Κίηρ οὗ Βαῦδυΐοῃ, 
δρροϊηϊθά ὉΥΚ δἰ5 ονογίοσγά Ογγιβ. [1 οοπηθδοίίοη 
[Π656 αυοϑίϊοηβ ν111 Ὅ6 οοηβί ἀοτοά ἐδ6 σηοϑίῃοάξκ οὗ ἀδίην 
ἀοουπιεηΐβ 56 «ἃ διηοηρ [6 δηοίθηῖβ ἢ δηά δρουῦ Βαῦγυ- 

128 ͵ 
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ἴοι, δηᾷ ἴδ ἰδοῖς οὗ 411 οχίσα- ὉΣΠ]11οδἱ τοοογάβ γοζοσγίηρ ἴο 
Ὧ15 ταίρῃι, 815 οἴοθβ, δρθ, Ὡδ7)6, σζᾶοβ, δῃά οἴῆοίβὶ δοίϑ8. 

ΟΒ]ΕΟΤΙΟΝΒ ΘΤΑΤΕΡ 

Ατοηρ οὐδοῦ οὈ͵οθοϊίοηβ ἐὺ 5 δϑϑοσίδδ, ὑπαὺ “186 
δυΐδος οὗ ϑζδηΐοῖ μδά δὴ δευσοῖυ [8156 1ῴ6α σοραζγάϊηρσ 
δα 411] οὗ Βαργίου αηδοῦ ἰδὸ ϑοηγτὶς ἀγηδθίνυ. Ηδ 
ον ἀθηῦν ἱὑμουρδὶ ἰδαὶ Ταγίυ ἰδ6 Μεάβ ρὑγεοθάβά 
Ογγὰβ [π6 Ῥογϑίδη. "ΤΏ δυῖδοσ οὗ ᾿ϑδηΐοῖ “"Ἷσωδῖίοβ ἃ 
Μεάϊΐδῃ συΐοσ στοοοῖνο Βαυϊοι αἴνοσ [86 ονοσίξσον οὗ 
186 ἡδίδνε ἀγηδϑίυ, δῃά ἴδῃ στηθηϊίουβ ἰαΐασ ἐ86 δἰξιοτί- 
οδ1] Ουγσυβ. 6 ΣΩΔΥ ΞΏΈΡΡροβο δαὶ ἰδ6 ὈΣΌΙΠΟΔΙ τος 
ὈεἸονοά δαὶ Ογσγιβ βυοοσοάσδα ἴο ἴῃ6 οαιρίσζα οὗ Βαγίου 
ΟἹ ἴδ6 ἀδαια οὗ ἰδ6 Μροάΐδη ᾿λδγιιβ.᾽᾽5 

ΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝΘ ΓΝΨΟΙΕΌ 

ΤΔΟΙΟ δζὰ ἰω ἰἢ656 δίαῖοσηθηΐβ [ΓΘ δεϑυση 065: (1) 
ἐἰμαῦ ἰδ6 ὈΣΌ]1ςΑ] τυσῖϊοσ Ῥοονοά δαὶ Ουγαβ βυοοθεάοδά 
ἴο ἴδ οὔρίτα οὗ Βαρυΐοῃ οὐ [86 ἀδθδαι οὗ [86 Μεοάϊδη 
Ἀατῖαβ; (2) ἰδαὶ δα σζηδῖκο. α Μοάϊδη συΐοσ σοοοῖνα τδ6 
οσαρίσα οὗ Βδαρυΐίοι αἴνογ 86 ονεσίξσγον οὗ 86 παίϊνε 
ἀγμαβίυ; (3) ἰδαῦ ἴ86 δυῖδογ οὗ ϑδηϊδῖ στωθηϊοηβ Ουὐσαβ 
85 ἱξ δα ψόσὸ ἰδΐογ ἴδῃ ᾿λασγὶυβ ἰδ6 Μράσ. 

ΠΆΝΘΨΕΕΒ ΤῸ ΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝΒ 

Ι. Ῥχοΐοβθβθοσ Ῥχυίηοα Ὅ8565 ἰδ ἔγεὺ οὗ [δεϑ6 βίδίε- 
τηθηΐβ ὡροῦ Πδηϊοὶ νἱ, 29, ψῃ οι τοαάς: “Ὁ δηΐοῖ ῥσοβ- 
Ῥεζεά ἴῃ [86 Κίηράοτῃ οὗ Τλατῖβ δηά ἢ ἴῃ6 Κίηράοσῃ 
οὗ Οντγὰβ Κίηρ οὗ Ῥεγεξίβ.᾿ [{ 15 δάσηϊζἰοα ἐμαὶ (δ]8 

τοὶ; σηθδῃ ἐμαὶ ΟΥγιβ νγὰβ8 [86 βυσοσϑθοσ οὗ ᾿λασίιβ 

5 Ῥχίηοο, Ορημμεμίανυ σα Ῥαπέεϊ, Ὁ. 127. 5. 71ἅ., Ὁ. 54. 
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[86 Μράθ. Τὸ οδὴ 6 βϑῆονῃ, δονονοσ, ἰμδὶ τ ΣΩΔΥ͂ 

Θαῦδιν τ 6 11 πθδη ἰδαὶ ἴπ6 το Κίηρβ γεϊρῃθά οοηΐθηι- 
ῬοΓγδθουϑν δηα ὑμπαὺ 186 ΟἹ ὭΔΥ δᾶνα Ὅθθα βυῦογ- 
ἀϊηδία δηὰ βυδ]θοῖ ἴο [86 οδοσ. [π βιρροσὶ οὗ (ἢϊ5 
δίδιοηγοηΐ ἰδ6 ξο]ονίηρ ονϊάθηοο 15 δάνδηοσά. 

ϑγϑίοιῃβ οὗ ἀου δῖα ἀδίϊηρ σογα οοσζωσηοῃ ἰῃ δηϊααὶν 
85 ΒΟΥ 5111] δῖ ἴὮ ΙΏΔΗΥ ραγίβ οὗ [86 νοσϊάὰ. Τα 
δηϊορίνίηρ Ὁγοοϊδγηδίϊουβ οὗ ΟἿσ ὑσγοϑιάθηΐβ Ὁθασ ὑῃ6 
ἄουδ]6 ἀδίο5 οὗ {86 γϑδγ οὗ [86 γθρυῦϊς δηά οὗ [6 γϑδγ 
οὗ {8ὲ Ιωυγστἅ. Τῇ ἀϊρίοσηδϑ οὗ οὖσ οοἱΐθρθβ Ὁθδσ ὑῃ6 
ἄουδ᾽]6 ἄξια οὗ [86 γϑδγ ἔγοσῃ ἴδ ἔουιηϊηρ οὗ [86 οΟἸΘ ρα 
δῃ [86 γοδᾶζ οὗ [86 [οσγά. 80 διηοὴρ ἰδ Αβϑβυσίδης γγ6 
δηά (δαὺ [86 οοπίγαοὶ [Δ] 65 σγογα ἀδιθα αἵ ὑπ)65 ἔσο 
6 γϑδσγ οὗ {86 Κίηρ δηά ἔγοτιῃ {86 ηηημι (ΟΥ ἀοῇοῃ, οσ 

ΤΔΥΟτῚ) οὗ [π6 οἱ οὗ Νίπονθῆ. Βοζοϊά γϑἕογξ ἴο τοσο 
[ςῃ8η ἔοσίΥ οὗ ἴ86 ἄουδ᾽ε-διοά {Δ 1605. 

Ιῃ 186 Βεανυϊοηΐδη ἀοουτϊηδηῖβ ἔσουῃ [86 {1π16 οὗ [86 
Αγβδοϊά, οσ Ῥασγίμίβδῃ, Κίηρβ, γα πᾶ ἃ γορυΐασ συϑύθῃ, 

οὗ ἄμ4] ἄδίε5, οὩ6 ἰδίκθη ἔγοσῃ [6 Ασγβδαοϊ ἃ ογὰ Ὀθριηηΐηρ 
248 Β.Ο., δηᾶ ἴδ6 οἶμον ἔγοσῃ [88 ϑεϊδαςϊά ογ σεῖς οσὰ 
Ῥορίηηϊηρ 212 Β.ς. 

Ατροῦρ ἰδ6 Ῥῃρηϊοίδηβ, αῖςο, γα Βπη ἀοιιδῖ6 οσ ὄνϑθῇ 

τ ὅρα ἢὶ95 Οσέαΐορμε οἵἩ ἰδὲ Ομπείξοτηι Ταδίεῖς, εἴς,, Ὁ. 2005. Τὰ 
ΜῈ δανα 8 ἰδῦϊος ἀδίοα “ἴδ6 δι: οὗ Αἰτὰ ἴῃ ἴδ ἐρεῖ οἱ Μϑδηζαγζηι 
ἐδ ψόονθσῆοσ (απ. ῥίδα) οὗ 86 ἰαπά οὗ Κιϊαπία ἱπ [86 γεδ 22 
οὗ ϑοῃ:δοθοτρ ἴσης οὗ Αβϑυτῖβ᾽" (ΚΒ ἱν, 120). Αποῖδοσς ἔσοπι “ἰδ 

151 οὗ ΑἴτιΣ, [86 224 γοδῦ οὗ ϑοιῃδοδεγρ, ἰἴσηρ οὗ Αϑϑυγία, (86 έηρπε οὗ 
Μδηηυ- Βαζησηδη ἀσορυῦν (σλαξέμ) οὗ {86 οἱἷν οὗ ϑυρι᾽" (ἰ(., 122). 
Αποῖδος ἔσγοσα “"ἴδο 278 οὗ δα σῃηου τα ΑΌ ἴῃ ἴ[δ6 έγεγειε οὗ [86 ἐνγίαη οἵ 
1δς οἱἵγ οὗ Κιχησδ ἴα [86 τείξῃ (ἐαγεῦ) οὗ Αβδυτθϑηῖραί ἰἸσὴρ οὗ Αββϑυτῖδ᾿" 
((Δ., 134. ΦΔυοΐμοσ “ἴῃ ἰδ 2τὰ γοδαῦ οὗ ϑῃδίυηδηδδηδσχιά, ἴσης οἵ 
Αϑξϑουσία, νοὶ ΠΙυ δα’ νγὰ8 ἀδορυῖν (τλαξὲῃ) οὗ σα " (., 158). 

53 ΤΏ, ἴο εῖνα ἔνγο ὄἌχϑιιρῖοβ ουἵ οὗ τΏΔηΥ, “ἴῃ [86 γοδῦ 130 [οὗ {16 6γα] 
οὗ ἰΐησ Αγβδοδβ, ἩὩΙΟΝ 18 [86 ΒΆΣΏΘ 88 [6 ΘΔ 1904 [οὗ [86 οζὰ οὗ [88 
Οτοεῖς]." ὅ66 ΖΑ χν, 193. 80, 890, “ἴῃ [δ6 γέδγ 145 οὗ Ασββοεβξ, 
Ἰίησ οὗ ἰεΐηγβ, τὶς 15 ἰδ βασηῆθ 88 [86 υϑδσ 200" (.4.). 866, αἶθο, 
Ὠυσλοτοι8 οχδηιρἶ68 ἰῃ (Ιαν 5 ογεξαπ Οοἰεοίέοη, Ῥατὶ 11. 
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ὉΥΙΌΪῈ ἀδίοβ δἱ ἰἠπθ5β. ΤὭυΒ οὐ ἃ βἴδαϊιϑ ἔγοτῃ 1,σηαχ 
Ι,ροῖδοβ (Νάγηδία) ἔμογα 15 δῇ ἱπβου ρου τ] οἢ οου- 
[αὶη5 (6 ἄδϊΐο: “Ὃπ ἴδ6 ποὺ ζοοῃ οὗ Ζοῦρϑῃ- 15 5 ἢ 10), 
ὙΙΟΝ ἰ5 ἸΏ [86 {ἢ} γοᾶσ οὗ [δ ἰογά οὗ Κίηρβ Ῥιοϊθιῃνυ, 
80ῃ οὗ {86 Ἰογά οὗ ἱεΐηρβ Ῥίοϊθιῃυ, νὩἱοἢ 15 [88 22τα γὙ68Γ 
οὗ [86 Ῥβορΐβ οὗ 1κροΐδοβ, ννῦϊ]6 [86 υσχγίοδὶ ἰο (πα Ἰοσγά 
οὗ Κίηρβ νγὰβ ᾿Αρά- ᾿Αββίασγι, βδοη οὗ σσεγ- ιδϑβίασγι ρονοῦ- 

ὯΟΓΣ (γα) οὗ ἴδε ἰδηά. "1 
ὅο, δίῃηοηρ ἰδε Ναῦδδίθδσηβ γα δηἃ δὴ :ηξοσι ρθη 

ἔτοτσῃ ᾿ϑδηδϑοῦβ ανίηρ [86 ἀουδ]6 ἀδία “1 186 το ἢ 
Ἱγασ, ἴπ ἰῆ6 γϑᾶζ 405 ΟΥ̓ [86 τεοϊκοηίηρ οὗ [86 Βοσδη5 
[γϑοῖκϑ], νοῦ 15 (6 2410 γοαγ οὗ Κίηρ ΕδρΡε].᾽"" 
Οοσραζο, δἷϑο, [86 ἀἄοιυδίς ἀδίθ ἱῃ ἰδ ἱπβογιρύοσ ἔγοσῃ 

νδλάν- Μυκαιῦρ:: “ἼἸΏΘ γοϑᾶσγ 1οό βθαυξναίοπς ἰο {δ6 
ΥΘΆΣ οὗ [π6 ἰζγοα Οεβαγβ. 4 

Ασποηρ ἰδ6 Ῥαϊσηνγθηθθ, γα πᾶ ἴδ6 ζο]Πονίησ αὐδά- 
ταρῖς ἀδίξηρ ἴο 84 ἄβθογϑ οὗ σουῃς!!: 

Ιῃ 86 σροηϊα Νίβδη, [86 ᾿ϑι8 ὅἄδν οὗ ἴα γοδσγ 448, ἅι-- 
ἴὴρ [86 Ῥχοϑί ἄθου οὗ Βοῃπα βοῇ οὗ Βοῃῃθ, βοῇ οὗ Ηδίγϑῃ, 
διά {πὸ βοογεϊδζυβηΐρ οὗ Αἰοχαηάᾶεσ, βοῇ οὗ Αἰοχδηάοσ, 
Βδοῃ οὗ ῬηΣοραῖΐοσ, βϑοοσοΐασυ οὗ π6 οουης!] δηά Ῥεϑορῖο, 
ψὮ116 [86 ἀτοῦουβ σεσὸ Μαῖα, βοὴ οὗ ᾽ΟΪδὶ, δοι οὗ Μοϊκτσηυ, 
δῃά Ζεδὶάς, ϑοη οὗ Ναεβ8.ὅ 

Ατοὴρ ἰδ ϑυγίδηβ οὗ Εθϑβθα, 4 ἀουῦῖα οὐ ἰσίρῖα 
ἀδιΐῃσ βϑοπβ ἰο αν Ὀθοθη [86 σΐϊθ. Τῇ νὰ δηά 
[86 ἔο]ονσίηρ ἀδίθϑ: “ἼΏ [6 γΟΔΓ 512, ἴῃ ἴδ6 Κἰηρσάοχῃ οὗ 
ϑαρύξσσηιβ ϑανοσιβ, ΕΣΏΡΟΤΟΣ οὗ Κοπμθ, δηά 1 {μα Κίηρ- 

ἄοτῃη οὗ Αὔρασ ἴπ6 ᾿ηρ, βοὴ οὗ Μδαῃι ἐδδ Κίηρ, ἴῃ ἰῃ6 
ταοητῇ Τίβῃσὶ [86 βοοοη᾽";5 δηά “}1ῺῚ τἴῃ6 γδϑδγ 1514 οὗ 

: Οοοΐεο, Νιογί δεηιέδές 1 πεογέῤῥίοηδ, Ὁ. 82: 866, α'9ο, [86 8616, Ὁ. 78, 
διά ΚΟ ΙΣ, 1 ἔ., ἴοσ οἴου Ἔχδυρῖ68. 8 (οοΐκο, ἐώ., 249. 

2 Ἑυπίηρν, 457. 4 7ά., 261. 4 7ἀά., 320. 
6 Αξϑοσιδηΐ, Β. Ο., ἱ, 290. 
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[86 Οτοεῖκβ δηά ἰδ γϑδσγ 559 οὗ ἰδ6 Ασζδῦβ, ν 6 ὕηϊ 
ΚΉδη, ὑμαῦ 15, ]Ἰοδη [86 ΟὨγίβδη ᾿ἰηρ, τγὰβ Κίηρ ονὲσ 
186 ρβορῖβ,᾽" οἷς. 

50, 8ῖ5ο, ἱπ [86 1ηἰτοάδαοίίοη ἰο ὑδ6 Π δίογυ οἱ Αἀασαὶ 

ἐᾷα Αῤοσῆδ ἴὰ ϑυτίας, γε πὰ (δε ἔοϊ]ονίηνσ ἄαϊο: “ἢ 
[86 γϑϑγ 343 οὗ ἰδε Κίηράοτῃ οὗ [86 Οτγϑοῖκα, ἰὴ ἴδ Κίηρ- 
ἄοτῃ οὗ οὖν Ιοοσγά, ΤΊ οσίυβ Οφϑασ, ἔπ6 Ἐοϊηδη, δηά :1ἢ 

186 Κίηράοτῃ οὗ ΑΌρατς, δα ᾿Ἰΐηρ, [86 βοῇ οὗ Μαδ᾽ῃι, {86 
κίηνρ, ἴῃ [86 τους Τίσγὶ, [ῃ6 Εγβῦ, οὐ [86 121 ἅἄδν." 
Βαυΐ ΤΙΡοΣα5 δηά ΑΡρασ έσα οοη θωροσγδηθοιβ δηὰ 86 
ἰαςίοσ βαδ]θοῖ ἴο [86 ἔογχηδσ. 

Βυΐ νγχὸ δανθ θαυ !Πν βυτα ονϊάθηοα ποῦ 50 ἔδῦ δδοϊά ἢ 
[86 τα 165 ἔγοσῃ [86 τοίρηβ οὗ Ουσγυ δὰ σδιρυβος; ἴο 
νυΣὶϊ, ἰἱπὰ Θισαβδηγδαίοσ᾽ 5 ἰδ οὶ οὗ Ουγυβ, Νο. 1τό, ἰδ6 

Βαβορθίου σγοϑᾶβ: “ῪἋἿ1}ῺὋἪ 86 ἰθηϊ ἄδγ οὗ ἴδ6 τῃοητῇ 
ϑίσηδῃ οὗ (δε ἄγβθίὶ γϑᾶσγ οὗ Ουσγυβ, κίηρ οὗ ἰδηάς, Οδι- 
Ὀγβ65 [Ὀαϊηρὶ Κίηρσ οὗ Βαδυΐοῃ. 5 

Ιῃ ἰαὐϊοὺ Νο. 81 οὗ Οδιγρυϑβοβ, γα τοδά ““Βαρυΐοῃ, 

Κ σον 25, γϑθᾶσ οἕα οὗ Κδιθιβῃῖνα, ηρ οὗ Βαδυΐοη, ἴῃ 
Ἦ15 ἄΔΥ δά [μδ΄ οὗ Κυγαξῇ, δὶς ἑαϊδοσ, κίηρ οὗ ἰδηά5.᾿᾽" 
Οοσρασα ἰδοϊοὶ 46: ““Βεαρυΐίοη, ᾿υζΖιι 25, γϑᾶσ οὔθ οὗ 
Καζηρυβδίγα, Κίηρ οὗ Βαγίοη, νθα (επ μα) Κα τΑΒΏα, 
Ὧ15 ξαΐμογ, [83] Κίῃρ οὗ ἰδηά5.᾽" ἈΜαυοδ [πὸ [815 15 
τ Ὁ1εἱ τοϑ οὗ ΝΑΒ νἱ: “᾿Βαδυίοω, ἴα τοὶ ἄδν οὗ ΔΌ 
ἴῃ ἰῃ6 γοᾶσ οὔα οὗ Οδζῦυβοβ Κίηρ οὗ Βαδυΐοῃ ψῇθη 
(ἐμεδμ) ΟΥτὰβ γγὰ5 Κίηρ οὗ ἰδ 5.᾿ Ι[Ιἡ ἰδο]οὺ 425, 
Ὀοΐὰ Ονσγὰβ δηᾶ Οδιρυ565 ἀγα οδἱ θά ““ὴν οὗ Βαῦγίοη, 
Κίηρ οὗ ἰΪδη 5, Ὁ [86 ἰδ θϊ]ςεῦ 15 ποσί ηδύοῖν 5οὸ Ὁσοΐθη 
85 ἰο σϑηάθσ {86 οοπηροιίοη ἱΠορὶ 6. Τὼ Νο. 426, 
“ΚΑΤ σῖγα Κίηρ οὗ ΒΑΡΎ] οΩ᾿ 15 ὑνίοα ργθοθάδά ὉῪ 
[86 ρῬῆγαξα “Ἰπρ οὗ απ, Ὀυὺ αηξοτίυηδίοῖϊν ἀραΐῃ, 

[86 πδ)6 οὗ {π6 Κῖηρ 15 ΠΟ 016. 8.111, 10 οουά βοδγοοὶν 
Ὦδνα Ὁθθη ΔΩ οἱοσ ἤδη Ουσὰβ. Οἱ ἰδϑ]οὺῦ 42 οοουγϑ: 

: Αβϑοηβηὶ, Β. Ο., 1, 2, 495, 5 ὅρα ἴδ 1ω5ὲ οἶα 56 ΟἹ τόνόγεθ. 
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““Βδργίου, ΤυΖιι 9, γεασ ομθ, οὗ Καιρυβδίγα, Κίηρ οὗ 
Βαρυΐοσ, δοη οὗ Κυγαβῃ, Κίῃρ οὗ ἰδπα5.᾿" 

ΤῸ ν1]1 Ὅ6 βϑϑη ἔσγοσῃ [8656 ἀοουτηδηΐς, ἰδδὺ Ουσβ δηά 
Οδιλῦγβοβ όσα Ὀοίδ ρίνθῃ [πα {1016 οὗ Κίηρ 5ἰπγυ δη- 
βουξῖν, δηᾶ [ἢϊ5 ἴῃ ἰδ ὅγε γϑᾶσγ οὗ Ουσγιβ δηά δραΐῃ ἴῃ 
[86 βγεῖ γϑᾶγ οὗ Οδιηῦυϑοθ. [10 15 ἴο Ὀ6 ὑγεβυγηθδά ἰῃδΐ 
Οδρυβαβ οθη͵ογϑά δὲ5 οἴἶοοσ δηά 1016 85 κίηρ οὗ Βαγυϊου 
811 [86 ἰἴγηθ ἰδαὶ δἰβ ἔαίδοσ νγαὰϑ Κίῃρ οὗ ἴδε ἰδηάβ. Βαυΐ 
ΜΏρη αἱ δα Ὀδοοσηθ Κίηρ οὗ Βαρυίοην Τῇ βαγίθϑὶ 
ἰδοῦ δαὶ τηθηϊϊοηβ δἰπὶ αηάογ [15 016 15. ἴ86 οὔθ 
δσίνθῃ αῦονο ψϊοῦ ἄδίοθς ἔγσγοσῃ ἴδ6 ἰδηϊ ἀδὺ οὗ {6 
{ὺϊἸτὰ του οὗ ἰῃὸ ἢτγξ γϑὰσ οὗ Ογγὰβ. ον ἴοηρ 
Ῥεΐοσγα [15 δ6 σὶρ Ὦανα οἷαἰπιθδά 86 116 15 ποὺ οογ- 
ἰδίπ; Ὀπὲ ἴῃ νίονν οὗ {π6 ἔδοΐ ἐπαῦ οἱ [86 ἑουτίἢ οὗ ΝίΞςδῃ 

οὗ ἐδ 5616 γϑδζ 6 15 5414 ἴῃ [86 4πηηαἷς οἱ ΝΑΡυηαὶά" 
ἴο αν ργαϑροά ἰῆα βδηά οὗ Νβϑῦο, δηά εἰποθ [ἢϊ5 
ΟΘΙΌΣΏΩΟΩΥ γγδὰ5 Ῥογίοσιηθαά ὉΥ ἰδ συΐοσ δὐ [6 Ὧδθνν γϑδσ᾽ 5 
[οϑυλναὶ," τὸ οδῇ ζαϊγῖὶν οοποία δ ἰμαὺ Οδιηῦγϑοθ γγἃ5 
1Ὲ 5Ο0Π16 56256 ἰηρ οὗ Βαῦνου ἔσγοτῃ ῃ6 ἑἐουτγίδ οὗ Νίβδῃ 
οὗ 86 γϑᾶγ οὔἱβδ οὗ Ουσιβ." 

Ἡδνίηρ ἰδ.5 βθονγῃ ἰδαΐ ἰδογα τρί ΌὈ6 ἔνο Κίηρς οὗ 
Βδρνίοη δ ἰδ βδῦηδ (πηθ, χα αν ΟὨΪ ἴο βῇον δαὶ 
Πλαγῖα5 [86 Μοάδ νγαὰβ [86 5816 δ5 (ὐσοῦσγαϑβ [ἴΏ ογάδσγ ἴο 
ΤΟΟΟΏΟΣ6 οοτηρίοἰοῖν [86 πἰαϊοσηθηί οὗ ϑδηϊοί νἱ, 29, δηά 
[826 ἀϊΞοίοπυγοα οὗ [86 ζηιοπισηθηΐθ. ΕΌΣ γγχὰ αν 566 
αῦονε ἰμαῦ οῦσγαβ νγὰ5 ΟΥὐτγαβ᾽ ρονόγοοσ (αηιεῖ ρῥίμαίο- 
δ.) οἱ ΒΑ ΟΣ 85 δασίν αἱ 1ϑαϑὺ 85 [86 2σά ἄδυ οὗ [86 818 
τιοητῇ οὗ Ογγιι5᾽ δοοθϑϑίοῃ γϑδσ. δ γγὰ8 ἴῃ οοσηγαδηά 
ΟΣ 186 Ια{Ὸἑ οὗ [86 5816 τηοηϊῆ, θη Βο᾽542ΖΑΓ ττὰβ 

: ΚΘἩ ἢ, ἢ, 125. ε ὅ.6 Μυβθ- Ασηρ έοὶ., Ὁ. 861. 
δ ΕΞΡΘΟΙΔΙΥ ΤΑΥ͂ ΜΔ 80 οοποῖΐιθθ ἰῃ δρτοοηθηΐ τὐτϊ ἸΙΏΟΚΙΟΓ 8 

δἰαϊοσαοηΐ ου ρᾶρὸ χχχνὶ οὗ δἰ58 1πεογίρῥίίοπς οὗ ϑαγροη ᾿ἰδδι ἃ Ἰσὴρ 5 Ὁ- 
ταὶϊτιεἅ ἴο 1818 σοΓοσσοην πὶ ογάοσς ἴο Ὅ6 σὶρ ΒΕ ῥσοοϊαϊπγοά 45 Ἰσῃρ οὗ 
Βαργίου. 4 Ναριυιπδίά-Ογτυβ Οἤγοη., ΚΒ πὶ, 11, 135. 
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δ'αίη. Τὸ 15 τοοϑδῦ ὑσοῦϑο6---[ἤ γα 15 ηοίῃίηρ, δὖ ἰϑαβῦ, 

δραϊηβκῦ ἰδ6 Βαυρροπίοη---ἰῆδῦ δα τοσηδίηθά 1 οοσησγηδηά 
δῃά αὖ ἐδ δοβδά οὗ ἴδ ρονογησηθηΐ, 211] Οδηλρυθ65 τὰ 8 

1η5᾽ 4164 85 Κίηρ οὗ Βαργίοη οὐ [86 4: οὗ Νίβδῃ οὗ {86 
Το] νην γοασ. Τα οὐἷν αυοϑίζοῃ δα, ὑἤθη, ἰ5: τυβδὶ 
νουἹα 6 [86 116 ῃ ἩρδΌγον δηᾶ Ασδιηδῖς οἵ οῦγγας 
85 αηιεῖ ρίλαΐς οὗ ΒΑΌΥΪοαΡ [ΙΏ ΔΏΘΨΟΣ, 16 οδ ΟἿΪΥ 58} 
ταὶ ηπαΐζξα οτ τιοϊοΐς (οσ 5.7) τοι Ὅ6 186 ΟὨΪΥ͂ βυϊαρῖα 
νογάβ; δηᾶ ἰδδὺ ἀοῦγτγαβ οουἹὰ τσ δεν Ὅδ ο41164 ΌὉΥ {815 
{1016 85 Ἰοῃρ 85 ὃὮς νναβ αριεὶ ῥίμαΐε οὗ [6 οἱζγ οσ ὑσονίῃοθ 
οὗ ΒΑΡΥΪου, ἑ. 6., ἔτοσῃ ἰδ6 ς.εἅἄ ἄδυ οὗ [86 ϑίἢ σῃοηΐῃ οὗ 
Ουσγα δ᾽ δοοθϑϑίοη ΘΑ ἴο [86 2ς’γά οὗ Νίβδαη οἵ δὶ ἔσει 
ΥΘΆΓ. 

Ιῃ ἔανοσ οὗ Τλαγίιβ, 6 Μϑάδβ, Ὠανίηρ Ὀδοη 5 - ἰὴ 

ταῖδοσ ἰβδῃ {86 Κίηρ οἱ Κίηρβ νὰ ηοίΐοσ [86 ἔδοὺ ἰμδῖ, ἰῃ 
Ὁ δηϊοῖ νἱ, ἃΣ, 1 15 βαἱά δαὶ ᾿ασγῖς ἰδ6 Μράσ σϑοοϊνοά 

186 Ἰηρσάοχα; δηά ἴῃ ζδηϊοὶ ἱχ, 1, 10 15 βαὶά ἰδὲ ἢ6 
“ἦ“γὰ5 τηδάς Κίηρ (πορήαζ) ονοσ ἴδ6 Κίησάοτῃ οὗ {86 
Ομαδίάθδηβ." Ηον μὲ] ῃϊ5 Βασιηοηΐζοθ ἩΣ8 ἰδ6 
βίαϊοηθηὺ οὗ ἰ86 ΝαΑΡυπδιά-Ουτις Οὐγοηίοϊο, τΏογα 

Οοῦσγυαβ ἰ5 οδίϊϑά Ογσγιβ᾽ ρονεσηοσί Ηον ν6]11} ἱἰ 
δ115 (ἢ6 οδος βἰαϊθηγχθηΐβ οὗ ζδηϊοὶ ἰδδαὺ δ6 βϑυιοοοράρά 
“δὲ Ομδίάδαδη Κίηρ,᾽" ““Βείβῃαδζζαγ ἴδε ἱεΐην οἵ Βδδυ- 
1ο "1 Νοῦϊοα ἰμαὺ ποῖ οὔδ νογά 15 βαϊά ἰῇ δὴν Ὀοοῖϊς 
οὗ [δε ΒΙΡΊς δρουῦ αγίαβ ἰδ6 Μράβ Ββανίηρ Ῥδθη Κίηρ οὗ 
Ῥοσϑία, Ὡοσ ονϑῇ οἵ Μοάϊδ. 

Βαὺ 1 15 5Ξδἰά, δαὶ 0 οοπίγαοίβ τὸ ἀδίθα ἔγσοσῃ ἰδ6 
ΤΟΙρῺ 5 οὗ Β6.5}42Ζαῦ δῃά ᾿δαγβ 6 Μεάθβ. Ἧε Ξῃουϊά 
ΤΑΙὮΟΓΙ 5840, ἰδαῖ ποθ ἀδίεα ἔσοσῃ ὑδοὶσ σεῖὶρβ ἢανα 88 
γοὶ Ῥθθῃ ἰουηά. Βυΐ ([ϊ5 15 0 οομοίαξένο δγρασηθηί. 
Εοσ, ποίϊοθ, δαὶ οαὐ οὗ 86 ἴθῃ γϑαῖβ οὗ [86 οου- 
[ΘΠΊΡΟΣΑΏΘΟΙ5 ταῖὶρῃβ οὗ Ουὐσγὰβ δηδ Οδεργϑος, οἷν 

τ ὅδε Ῥιποδοβ, 7Τ.ε ΟἹ Τεείαπιεηΐ ἐπ ἰδέ ΖΣιίε Ἦ οἵ [δε ΜΠ ἐςἰογίεαϊ Κεοογᾶς 
οἵ 41.:Ξ-γγία απὰ Βαδγίοπία, Ὁ. 410. 
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ἔνα ἰδ ]ο 5 οοηἰαίηίηρ [86 ἀδίοβ τι τπ6 πδηο5 δηά 
0165 οὗ Ὀοΐῃῃ Κίηρβ ἰῇ δὴ ρσοκοη δηά δρϑοϊαςεν 
ἰγαπυπνοσίῃν ἰοχὶ βανα Ὀθοθη ἰοσηά, οἠθ ἔγοτῃ [86 ἔσχε 

ΥΘΔΓ; 50-0Δ1164, οὗ Ογγυ5, δα το ἔσγοπι 86 γϑῖ γϑδγ, 
850-116 4, οὗ Οδυηῦγϑοθ. ον οοὐυά τὰ Ἔχροοὶ ἴο Βηά 
οὔθ ἔσγοτῃ ἰδε ἰουτ- το ἢ γοῖρηβ οἵ Βοβῃδζζασ δηά οὗ 
Ὠασῖαβ ἰδ Μεοάθ Αβϑ ἃ πιδίϊοσ οὗ ἔδαοΐ, ϑίσζαϑϑζωδιογ 

δῖνοβ Ὀπὺ ὑνεῖνο ἰδ] 5 ἔσουῃ ἰδ δηά οὗ {86 418 τηοητῇἢ 
οὗ ἰδ ᾿τγιἢ γοὰσ οὗ Ναρδυηδὶά ἤθη Ναρυηδία ννὰ5 
οαρίυτοά, 601] [86 {{ἔ οὗ [86 δίῃ τηοηΐῶ, πνθη Βεἰ- 
ΒΉΔ42ΖΑΓΙ νγὰβ 5; δῃηά 411] οὗ [686 δζο ἀδλίθά υἱτῇ τ868 

ὭδῖηΘ οὗ ΝΑρΡιηδίά, Ἄχοορὺ ομα Ὀθασίηρ [86 Ὥδιηδ οὗ “Ὁ γ- 
τὰ Κίηρ οὗ Βαδγυΐοι δηά οὗ [86 ἰδηάϑ,"᾿ δηά ἀδίβθά (86 
ἢ (οΣ ρογῇδρβ Ῥοΐϊοσ {86 418) τηοηϊῇ οὗ ἐδ δοοθβϑίοῃ 
γοδαῦ. Οηϊν οδ ἰδϑϊοϊς Ὀθασγίηρ ἴ86 πδῖηδ οὗ Ναρυηδίά 
Ὧδ5 Ὀδοη ἰουημά ἀαϊοά αἴΐοσ ἰδδὺ ἔαϊδὶ εἰρῃς οὐ [6 
οἰονθηίῃ οὗ δα οἱ τηοηΐϊῃ. [Ὁ Ὅδαῖβ ἀἄδίθ “186 
οὐἱἂδ τοῦ [ἅδ᾽ ποί ρίνϑη οὗ 86 υ7ιἢ γϑὰγ οὗ Ναρυ- 
Ὠδὶά Κίηρ οὗ Βαρν͵οη.᾿᾿Σ 

Ετοσι ἴδ {της νβθη Οοῦτγαβ 85 τηδθ ρονόσηοσ οὗ 
Βαῦνίοω, τη} 86 4ἰἢ οὗ Νίβαῃ οὗ 86 δηβυΐηρ Ὑϑᾶσ, 
ψ6 δανα Ὀοϑιάθ [ῃϊ15 οὐδ ἰδοὺ οὗ Ναριυηδά, οἱρδὶ 
ἰδ ῃ]οἰ5 ἀαϊθά τὴϊὰ ἰδ6 μαῖα οἵ Ογγὰβ. ΑἹ] οὗ (8656, 
νΣ ροσῆδρϑ οὔθ δχοορίϊζοη ((μδὺ οὗ ἰδῦῖθὶ 3, Ώοσα 
[86 ἱπδοσιρίίου ἰβ8 ῃη]υγοά), αν ἰδ6 1016 ““Κίῃρ οὗ 
ἰαι ς᾽ δἴοηβ, ἰδι5 βϑυρρεβίίηρσ ἰδμαΐὶ βοζηθοῃθ οἶβθ τγᾶϑ 
ἀυσίηρ [85 ἐπα Κίηρ οὗ Βαρυΐοῃ. Βοϑὶάβϑβ, δ πο {ϊπη6, 
οχοθρὺ ἀυτίηρ ὑδ6 οο-ΤΟρΡΏΔΏΟΥ οὗ Ογγὺβ δηά σδεηῦυϑβοβ, 
Ὧδνϑ νὰ 85 γε ζοηά δὴν ον ἄθησοο [δ [ἢ6 πδη6 οὗ [ῃ6 
ΒΡΌΨΘΓΩΟΓΣ (οσ 5Ὁ- Κη ρ) οὗ Βαυ οι, 85 νγ6]1 45, οἵ ἱπβϑιθδά 
οὗ, ἰῃαΐ οὗ ἴδε Κίηρ οὗ ᾿ηρβ, νγὰ5 ΘνῸσ Ρίδορά ὍΡΟΣ ἴ86 
οοηΐσαοξς ἰδ 165 οὗ Βαῦγν]οη. 

ὕπαάογ ἰδ6 Ῥογείδη Κίηρϑ, ὑῇογα σα ΠΊΔΩΥ ξονδσῆοτβ 

: ΘΟ σα ϑϑσῖοῦ, 55. νος Ναδ., Νο. 1055. 
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οὗ Βαρνυίοῃ, βυιςοῖ δ5 Ζορυσγυ, τηθηἰοηδά ἱη Ἡογοάοίι, ἢ 
Ὀαΐ πο οὔθ Βαδυϊοηΐδῃ σγϑοοσά ὕδαγβ {π6 Ὡδὴδ οὗ δῦν 
οΠ6 οὗ [δδῃ, αἱ ἰϑαϑὶ ἴῃ ἢ15 οῆςοϊαὶ οδρδοὶῖυ. 

ΙῺ (815 οοπηροίίου, Σὺ τσ δα Ξαϊά, ἰδὲ Νιγραΐῖ- 

Θῃδγυβαγ ο08115 8ῖ5. ἔαῖΐδοσ Ναῦυ-Ὀαἰαίϑι-ΌΣ Κίηρ οὗ 
Βαργυίοα; δηὰ γεοὺ ψὸ αν πὸ ἀοουπχοηΐς ἕστο [6 
ἔα τ᾿ τεῖρπι; δηά [δα Ναρυηδιά, ὑσοῦδΌΪΥ {πα ξαΐυγα 
κίηρ οὗ ἰδδὺ Ὡ81)6, 15 Οο6 ο8116Ἁ “΄5οῃ οὗ ἴδε Κίηρ οὗ [86 

εἰν." ἘΕυσίδογωιοσο, ὑθοσα 8.6 Δ ηΥ Κίηρβ οὗ Βαρυ- 
Ἰοῃ τηθηϊοηθά ἴῃ [86 Δεϑυγίδη στηοπυσηθηΐβ ἔσο ΏΟσα 
ΤΟΙΡῺ5 γα αν 20 Γϑοοσγάβ οὗ δὴν Κηπᾶ, Αρσαίη, ἴγσοσῃ [86 
{ζπη65 οὗ [86 1αϑὺ ἰΏγες ᾿τρβ οὐ Αβϑυγῖβ, ἀβῇυσ- 611-118 ηϊ, 
Θ᾽. -58δζ- ἰϑῆκυη, δηᾶ 5::.- 5 σα - 5 ῃϊτ, ΟὨΪΥ 5ἱχ οσ δονϑῇ 

ταῦ] οῖ5 δηά 8 ἔον οἴδοσ γσϑοοσάάξ ἤδνα οοσὴβρ ἄονγῃ ἴο 115. 
Ετοῖὰ ἰδ τγοῖὶρῃβ οὗ Χογχοθ [86 ϑεοοοηά, ϑορσάϊδημβ, 

Ατβοβ, δηά Ταγίαβ τ86 ΤὭϊγά, να αν ἢο Βαρυϊοηΐβδη 
τοοοσάξ 85 γεὺ ρυδ 5ηθά. Ἐτοσῃ ἴπ6 ἰἴοηρ σγεῖρῃ οὗ 
Ατγίδχοσχο ΠῚ ἰῇοσα δἃῖ6 ΟὨΪ ἰζσγοα οοηίσγαοῦ ἰδο θοῦ 
[85 ἔατ ρυ δ] 5ῃ64." Οὗ [86 ὕτηθ ἔγοτηῃ ἰδ δοοβϑϑίοῃ 
οὗ ΑΙἰοχαηάοσ ἴο [86 βηά οὗ [86 Αγβαοϊάς, ἃ ρογοά οὗ 

δαδουῦΐ 200 γϑδῖβ, γα δανα 411] ἰοϊά Ὀπὺ ἃ ἔονν βοοσα 
τοοοσγάϑ οὗ «11 κιηάϑ. 

Βαυΐ 10 τηϊρῃῦ Ὀδ 5δϊα ἰδαὶ Ὡοῦ σηοσεῖν ἢδνο γα το 
τοοοχγάβ οογηΐηρ ἔγοτμι ἢΐ5 σεῖρῃ, θαΐ αἴϑο ἐμαὶ [86 οοηΐδηι- 
Ῥογϑῆθοιβ ἀοουτηθηΐβ ὩΘΝΟΣ οὐθα 50 στ οἢ 85 σοῖο ἴο 
Ὠατῖαβ. ΤῊ 11] ποί Ὀ ἴσιο, 18 να :ἀθηςν ἰτ ἢ 
(οῦγγαβ, ἔοσ Ὧθ6 15 Ὡδῃβά γε (ποθ 1 ἴδ6 ΟΥυσις 
Οἰγομίοϊο.3 

: Βΐς. ΠῚ, 16ο. 
5 ΤΒδ αϑισοηοζηΐοαῖ 8065 ρου Ὁ ]Π188ο Ὁ ΚΌρϊος ἴῃ δὶ5 διεγηξωμάο μπᾶ 

,διεγέεησὶ ἐπ Βαδεῖ, Ῥρ. 76 αῃρὰ 80, πιυξὲ Ὁς δῳὐάεά ἴο ἴδεϑεὲ. Τδα 
ἸΔῈ οὐ ραζδ 80 σῃϑηϊίουβ Ασγίαδχογχος [1] 8]90. 

3 Α Δ 6ὲ Ὀδραπηρς ἴδ6 παπιὰ οὗ σοῦτγας τνὰϑ ρα δ 15ῃ6ἃ ὉΥ Ὦγτ. ῬΙΠΟὮ 65 
ἴῃ 86 Ἐχρῤοσίίογυ Τύριος ἴοτ Αρτιΐ, 1915. 1 γοϑάϑβ η ραζὶ 85 [οἱοννβ: “Αἱ 
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ἘϊΏΔΙΥ, 1 15 δά 6 ΌΥ 411] ἰμδῖ Οοῦτγας γγὰϑ3 
ΘΟνΟΤΏΟΣ, ΟΣ νἱοθσου (παΐξα ἴῃ Ατατηδὶς), ονοσ Βαργυίοι 
ἴογ ἃ Ῥογίοά δέϊζεσ 1.15 οοηραυδϑὶ ὉΥ Ογγαβ. Ὑοὶ ὸ βανο 
ὯἼΟ οοπίγδοῖ, ὯὩοσ οὐδοῦ ἀοουχηοηΐ, ἀδίθα ἔσγοῃλ 15 

τεῖρῃ. [1 (868 1 ΤΟ ἃ να] δγρυσζηθηΐ ἀραϊηϑῦ [86 ἀξ 
[αείο ταῖα οὗ Τλατῖα5 [86 Μαεάδ (ονοσ Βαδυ]οη) ἴο 588ὺ μαΐ 
ὯΟ τϑοοσγάξ ἀδιθα ἔγοτι ἢἰ5 σαῖρῃ οχίβίβά, 5ο δἷϑο νοιἹά 
Ὅδ6 αραϊησὺ ἰδ6 γαῖα οὗ ἀοῦτγγνϑβ. 

ΑΚ ἴο [6 ρὲ οὗ Τλαγτῖς (86 Μοάθβ, νβοη 6 Ῥεδοδηλα 

ἴδε πὰ οἵ [86 τλουτῃ ΟὨΐβῖοι, 408 γοαγ οἵ Οδιαργϑος, ἰκείηρ οὗ Βανγυίου 
δηΐ [86 ἰαπά9, Ατάϊΐα, βοῇ οὗ Ναῦι- Ὁ 8η1-Δοΐ, ἀδβοοηάδηϊ οὗ Κεηυῦ- Ἐδ, 
[δὲ δὴ ψῖο 18 ονὸσ ἐμὸ ἀδίθ- οἴοηρβ οὗ [5887 οὗ Ετοςδ, 11} ἰδῖκα ἄνα 
ἰαϊοηΐβ οὗ οδεῖγ ἔγὶι, δηά ἀεἶῖνος ἔπεσ ἰῃ ἴῃ 6 Ῥαΐδοα οὗ [86 ἰείησ, τὩϊοΣ 

. 15 οἰϊυαδἰοά αδονε Ἐ-δῆῆδ, ἰο Νθυ-δ8δ-ἰ ἀἀϊηδ, 6 ἰησ᾿ 5 οαρίδΐῃ (σά 
οὗ Ἐ-δηπδ' 8 οουϊ θα ο.). [ἔξ Βα ἀοδβ ποῖ Ὀσίησ (86 διηουοῦ), 8 τ} 
οουγοϊὶ ἃ, δἷη ἀραίηϑὶ σοῦτγαβ, ζονόσζηος οὗ Βαργίοι (ἀέ ἴα Ομδαγε, 
ατοεῖ ῥί λα Βαδὲϊὲ, ἑπαπιάϊ").᾽" 

Ὁτ. Ῥιίηςδοβ ψε]]} του σῖςβ τῃδὲ ἃ ξαϊσα ἴο ἵθορ ἔμ οοοἰσαοϊ τ] Ὀ6 8 
δίῃ δραϊηβὶ σοῦτγγαϑβ, [6 σονογηοσ, δηά ποῖ αραίηβῇ Οδίοῦγϑβοβ; δηά ἰπαϊ 
Οοῦτγαβ νὰ8 ξόνοσηοῦ οὗ ΒΑΡΎ ΪΟΣ 858 ἰδία 85 186 δἰ γεδσγ οὗ Οδσω- 
Ὀγβοϑ, ἐμδὶ 15, ἰμἱσίθθη γϑασβ δἰζεσ ἢ5 οοπαμεοϑὶ οὗ ἰδῇ οἱἐν ἔοσς Ουτι5, 
που Ὧ6 ΤΥ ποῖ Ὦανα Ὀδοη σονοσποῦ ἀστὴρ 411 οἵ ἐδ ἰηϊαγνοηΐην 
ἄτλ6. Ὦγ. Ῥίῃοδμ65 πγϑοὶβ ΤΊ ε᾽ 5 οὈ͵]εοϊοι ἴο [86 ἀρροϊπίτηδης Ὁγ Ογτὰϑ 
οὗ ἃ Μοάς 8458 ζονοζῃοσ οὗ Βαγίοῃ ὉΥ͂ βαγίῃς ἰδαῖ ἐδ Βεαδγίοηίΐδη 
Ολνομίοὶς ἀἰλθλης Εἶν 5αγ8 δαὶ Οσοῦτγγαβ Ὀεέοσα δΐ5 οοηηπαβὶ οὗ Βαργῖοι 
ψὰ53 ξονόσηοσ οἵ Ουἰιηι, ἃ ρατί οὗ δηοϊειὶ Με. [ σαϊσαῖ Ὀ6 δήδοά ἰο 
815, ταῦ οὐδοῦ οδεβ δὲ πον ἴο Ὦδανα Ὀδοα δρροϊηίοά ἴο Ηίρἢ 
οοτησηδηάᾶςβ; ἔοσς Ηαγραγι8, ἴ86 στοαοϑθὶ οὗ [86 σϑηθγαΐβ οὗ Ουσι, γὰ8 ἃ 
Μέοάε; δορά Ταϊκιαβραάδ δηά [δἰἷβ, ἵνο οὗ ἴῃς στηοδὶ ἀϊβιϊηροϊϑῃοα σΘΏ. 
οσαῖβ οὗ ασυ5 Ηγϑβίδξϑρίβ, οσα δ9ο Μϑάαδβϑ. 

ΤΏο οἷοδα Τοσαπλοσοῖδὶ σοι οηβΐρ χης Ὀεΐνεο Βαδυνΐου δηά 
Μαεάϊα πα ἴδ6 τα οὗ Ουγι, νὮ 116 Οσυῦαγι τὰ8 ζόονόσγηοσ οὗ Βαδγΐίου, 
ἦβ Ξῦοτῃ ΌὉΥ ἰδ ἔδαοϊ ἰδαὺ ἱπ ἴδ δἰ γοδῦ οὗ Οὐσγιβ ἃ οουΐσαος ἄσαπτα 
υρ αἱ ᾿υζρασγαῦ, ἃ οἱἵγ οὐ [86 Ὀδηΐ οὗ (86 ΒΌΡὮ;γαϊεβ ἃ Ξδοζὶ ἀϊβίδηςο 
δῦονα ϑίρρασ, ο8115 ἔοσ [86 Ῥαυτωδηΐ οὗ πεζαὶ δἱ Εοδδίδηασ, ἰδ6 οαρὶϊαῖ 
οὗ Μοάϊᾳ (566 Θίζαξβ., ΟὝΤΩΣ, 227). 

Τμδὶ αυδάγιυ, ξονογηοσ οὗ Ἐοδαΐδηδ δηἃ ΒΑΌΥΪΟΏ, ΣΏΔΥ δανα ὈΘΟΏ 
ξονόσοοσ οὗ ὥυτγία αἷβο, 18 βῃονῃ ὉΥ͂ ἃ ἰδῦϊος ἔσο (6 4τὰὦ γεδγ οἵ 
Πασῖυβ 1, δοοοσάϊηρ ἴο νι Ὡϊοῦ Ὀππίδ ποι τνὰϑ σόονόγοῦ (δίδαῦ οὗ Βεαδγῖοι 
αῃά οὗ ϑγτῖα (εδὲν παγῇ) αὖ ἴῃ6 δαπς ἰἔτις (5366 ϑίγεαξβ,, ϑαγίμς, 82). 
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Κίηρ, γα Κηον ποίμῖηρ δρβοϊυϊοῖυ οχρ]οϊξ, ὁχοορὲ [86 
δίαϊοσηθηΐ οὗ Ὁ δηϊοὶ ν, 31, δαὶ 86 νγϑὰβ δ ἰδαῖῦ ὑἱπ6 
δρουῦ 5ἰχίγ-ῖνγο γϑδῖβ οὗ δροό.Ό ΙΔ ἰδϊ5 δοοοσγά 
[86 5βἰαίδιηθηΐβ οὗ Χϑηορῃοπ τ τοραγά ἰο σοῦσγυϑδϑ, 
[δῦ ψ θα δ νγϑοῦ ον εσ ἰο Οὐχί, 88 δά ἃ πιασσασοδῦϊθ 
ἀδυρδύογ," δηά ἰδαὺ βοῦλθ (της Ῥαοΐοσο (15, 15 ρτόνῃ 
50 δά Ὀδοη Κ1]16α ΌΥῪ ἰδς Κίηρ οὗ Αϑβϑουτία (ἑ. 6., Βαδγυ- 
Ἰοῃ). 3 

Βυΐὺ βοζῆθοῃθ Ὑ1] 580, ον ἄο γοι οἽχρίδίη ἰδς ἕδος 
ἰδδὶ Τδηΐοῖ ρῖνος (86 πατθ ᾿δγί5 ἴο ἃ δ δοσα τδ6 
οἶδοσ ἀοσυσηθηῖβ ο411] σοῦγγαθῦ Μδην Κίηρβ ἴῃ δποϊθηῦ, 
8.5 Ἧ611 85 τηοάεσσῃ, ὑ165 δα ἴνχοὸ ΟΥ̓ ΣΏΟΓΘ ΠΔΙΏ65; 65Ρ6- 
οὐδ !ν ἃ ὑτο- τορηδὶ δη δ γορηδὶ ἤδῖηθ. Τῶ Βδίηθϑοϑ ῖ!, 
κίηρ οὗ Ερυρί, βθϑῃβ ἴο 6 [δε 5816 85 [86 ϑαοβοβξύσὶβ οὗ 
186 αγϑοῖβ.;: 90 ϑοϊοσηοῃ 15 [86 βϑῖηθ 85 [6] 1Δἢ δηά 
ὉΖΖίδῷ [86 5βδῦγδ 85 ΑζατίδῦὮ. Βα οοσηϊηρ ὭΘΑΓΟΊο [86 
τηθ οὗ Ουσγιβ, νὰ Βηά ἰδαὺ Ογγαβ δίσηβοὶ δοοοσγάϊηρ ἴο 
ϑίσαρο γγὰ5 οδ᾽ δά Αργδαάδίος βεΐογε ἣθ Ὀθοδζηβ ἰϊηρ, δηά 

Ἡογοάοζιι 58 ὺ5 ἰδαὺ ὯὮϊ5 ἄγϑὶ Ὡδθ νγὰβ ποῖ Ουσγιβ." 
7οβορδι5 βαγβ δαὶ ἀσγίδχογχϑς νὰ οδ᾽ δα συγ Ὀσίογα 
ὯΘ Ὀδοδῖηθ Κίηρ. Ὁ αγί5 Νοίδμιι δηά Ασίδχοσγχος ΠῚ] 
γγ γα ὈοΐΆ ο4116ἃ Οοδις Ὀοΐοσγα [6 Υ Ὀδοδτηβ Κίηρβ;" δηά 
[Π6 ἰαϑὺ Ὠαγίαβ, Οοάδοσηδηηιβ. ὙΜῺΥ πιδὺ οὶ ἰδο 
ὭδΔτη6 ᾿ατῖι5 ανα Ὀδοη δϑϑυσηθά ἢσεί οὗ 411 Ὁν σοῦσγαϑ 
{π6ὸ Μοάδρ, νῆϑθῃ ἢθ Ὀδοδῖηθ Κίηρ οὗ Βαρυίοη" θη 
Τρία ἢ -ῬΣΘθο ψγὰ5 Ὁσγοοϊδίτηθα κΚίηρ οὗ Βαργίοι, δηά 

: (γνοραάία, ἵν, νὶ, 1ο. 8. 7ά., ἵν, νἱ, 2-7. 
2 Οὐ ἴδε Ἐγχυρίίδη ἀοοιπιθηΐβ, ϑοϑοβίσιβ 8 ἑου ρεσῆδρβ Ὀαΐ ὑπῖοο, 

δηά ἴδοη τὰ ἀϊβογοηῖ βρεϊϊηρβ, (5 εέεδη δηά ,5ε5ε,5) δου [δ αἰπηοσὶ 
ἱηυταοσγαῦϊα {{{{65 Δηᾶ τηοηυτηοηί οὗ (8 ἰσησ. (Βτυρϑοῦ δά Βουχδηίϊ, 
Ζε Ζίσγε ἀες Ἀοίΐς, αιὰ ἴδε δυῖδοσ᾽β αγίϊοἶθβ οὐ Κογαΐ Τῆϊος ἐπ Αηπ|1- 
φμΐν ἴῃ ῬΤᾺῈ ἴοσς 1904-5.) Ῥχοῖ. ϑοίδε σοζασάβ [8158 {16 89 Ὀαεϊοησίηνσ 
ἴο ὕϑδοσγζοβθῃ. 

41,112. 5. Απέήᾳ., χὶ, νὶ, 1. 6 (ἰοϑ:45, 560. 49. 
᾽ Ὠιοάογιβ ϑίοιϊυ5, χχὶΐ, 5, 7. 
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[86 οἴμογ Αββυσίδη Κίηρβ ῆο δάορίεά ἃ ΡΟΪΊΟΥ 5ϊ 116 ἴο 
Ἦΐδ5, πον οἶΐθῃ συϊθά δ5 Κίηρϑβ ἰῇ Βαρυΐοῃ πᾶθσ ὩΔΠΊ65 
ἀιβεγθηὺ ἔγομι ἴμοβο τ ῖοἢ ἴΠ6Ὺ δά 85 Κίηρβ οὗ Αβϑυσίδ. 
ΤΒυβ Τὶρ δ -ῬΙΊΘσοσ ΙΝ οὗ Αϑϑουτία νγὰβ Ραϊ πη Βδῦυ- 
Ἰοη." ϑῃδἰπιδήθθογ {Π|,ίηρ οὗ Αβϑυγία, νγὰβ Ὁ] 141] Κιηρ 
οὗ Βαρνυϊου; δᾶ Αξδυγθδηῖραὶ Κίηρ οὗ Αϑϑυσγία τνγὰβ ροϑ- 
5: Ϊν Καηδαΐδηιυ ἰεῖηρ οὗ Βαῦυϊοῃ. 
1 νὰ οοιἹᾶ οηἷγ Ὀ6 βγα δ5 ἰο [86 τηϑαηΐηρ οὗ [86 

ψοσά ᾿αγίαβ, να τηὶρῦ υηδοτοίδηδ Ὀούϊοσ ὙὮΥ {Π6 
ὭΘΙΏΘ Μ͵ὰΒ δίνθῃ, ΟΥΓ Δϑϑτηθά, 85 ἃ τουδὶ οσσ ὑσί ποεῖν 
ΔΡΡο Ιου. Τδ6 ἤσθὶ ραζί οὗ [86 πδῖῃηθ σῦδυ δ ἰδ6 
ΒΔΙΏ6 85 (86 Ναὸν Ρογϑίδῃ ἀαγᾶ, ““Κιηρ." Οὗ [86 Πδ7η6 
ΤΩΔΥ δα ἀογίνοα ἔγοσῃ ἴῃς Οἱ Ῥοσγβίδῃ νογὺ (αΥ, “10 
λοϊά,᾽" δρᾶ τοδν τθδη βἰσρῖν ““βοῖάοσ οὗ [86 βοδρίοσ. 

Ασςοογάϊηρ ἰο ϑρίοροεϊῖ,3 Βαγίδβοίοσηξ," δηά Τοΐμπγδη, 1ὖ 

οοσθ5 ἔσοτῃ 06,0, ““ἰο δοϊά,᾽" δοὰ ἃ Ὠγροϊδοιοδὶ!: ναῖε 
(ϑδηβο., υαδϑ), “βοοά το"; βϑῆοθ “Ῥοββθββοσ οὗ 
ψ δ] ἢ." ΤΏ {{{Π6 1 οὐἴποσ οαβο ψουἹᾶ Ῥ6 ἀρρζγοργίδϊθ 
ἴο οῦγγαβ 85 βυῦ-Κίηρ οὗ Βαδγίοη, δηά δαἷςο ἴο [86 
τογαὶ βοὴ οὗ Ηγνβίδϑρίβ, γῇο νγὰβ Ὁ. Ὀίτιῃ ἃ ἰϊηρ, βοοοηά 
1ὴῃ ταῆϊς δῃᾶ γϑοα ἴο Ουσιιβ δίοῃθ. 

Ογ, ᾿ϑασῖυβ ΔΚ 6 86 Ῥογϑίδῃ δααϊναίθηΐ, ΟΣ ἰγϑῆβ- 
Ἰαϊΐοη, οὗ 86 Αϑϑεγγίδη συῦασγὰ. Ἡοσγοάοίας βαγβ ὑδαὶ 
1ΐ πηθδηβ ἐρξείης ““ΠΟΘΥΟΙΟΥ͂, "ἢ ἃ Θ6Ώ56 ἴο Ὧ6 ἄεγνοά ἔτοσῃ 
16 Ῥεογβίδῃ ἐα7 "πὐϑἤγοη"" οὐ “᾿σιυΐϊπηροη." ΤὨΪΐ5 ἀογίνα- 
τίου του ἕανοσ ἴδ6 ορίηίοη ἐμαὶ αυθαγα ἴῃ [Π6 ϑϑῆβα 
οὗ σειυυαϊ μα 6 τα 5 ἃ ἰσαπῃϑ αἰίοη οὗ Πασῖαβ. Δη :π616Δ- 
ἰίοη ἰδαὺ ἕανογβ ὑμεῖς δαυναίθησοσ 15 ἴο Ὀ6 ἑοππᾷ 1π [6 
ἰδοὺ {παῖ [6 ἀδιυρῆξογ οὗ σοῦγγναϑ, δοοογάϊηρ ἴο Χϑηο- 

: ΣΟ Κῖοσ, ΗΠ σίου οἵ Βαδγίοπία απὰ Αφεγγία, Ὁ. 115, δῃά ΪοΒΏ8 ἰὼ 
ῬΩ͂ΒΑ ἴοσ τοιό. 

5 δῖε Αἱ ρενείδολεη Κεἰ ηϑολγίζιεη, Ὁ. 81. 
2 ΑἸἰγαπέκολες Ἡδνιεγδιοΐ, 748. 
4 Αποΐεπὶ Ῥεγσίαη 1 εχίοομ, ῬΌ. 83 δῃὰ 107. 
5 Βεμιξίμη Ιηϑογ ρου, [1065 2 δηὰ 4. 
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ῬὮοη, ᾿ τηδσεοα Ηγείδϑρίβ, δηά μδὺ {86 Ξοη οὗ Ἡγβίδβρίβ 
ἵγ83 0811. Τατ5. ΤὮ5 Ὥδῖδ 15 οί σηοὶ τὲ ἢ δηοην 
[86 τογαῖ ἀοβοοη ἀδηΐβ οἵ Αοδξεγηθηθα Ὀοΐοσγο [815 ὑἱπη6. 
1 Ὁασῖυβ Ἡγϑίδϑρίβ γγὰϑ ποῖ οδ θὰ δἷξζοσ δὴ δησδϑίοσ 
ΟΣ δὶβ ξαϊογ᾽β βἰάθ, δι σῦοσε πδίυσγαὶ ἤδη ἰμδὶ δ6 
βδουϊᾶ βανο Ὀδ6θη Ὡδζηθδά δὲξοσ δὶ πλαίογηδὶ σσαηέδιμογ᾽ 
ὝΏΣ16 βανίηρ ἰδ 5, 1 δ: δύνατο ἰδαῦ ἰδογα σὰ ἀηου 1165 
οοπηροίοα τὴ ἢ Ῥοονίὴσ δαὶ ἰδ6 ἀδιρῃίοσ οὗ Οοῦγνδβ 
οουἱά αν Ὅδοα ἰδ6 πιοίδος οὗ ϑαγίυ5 Ηγϑίδξριβ; 
ἀἰἤου 165 ατίϑίηνσ, Ὠοτχονοσ, ἔσοσλ Οὖἵγ ἱρηοσγαηοα οὗ [86 

ἄσηθ θη Ηγϑίδϑρίβ στηδιτὶ θά 5 ψιΐθ, δηᾶ ἔγοτῃμ οὖγ 
ἱρηοσαῶοθ οὗ ἰδ6 αρὸ οὗ ᾿αγίι5 Ηγβίδδρίβ θη Ὧ6 
Ὀδοβῦιθ Κίηρ οὗ Ῥεγεῖΐαβ. ἘῸΣσ [86 τηδσγείαρε οὗ ΗἩγϑίδϑρίὶβ 
δῃὰ ἔοσ 86 δρὲ οὗ ᾿ϑαγίυς θη δ6 Ὀδοδῆλα Κίηρ, 6 
Ὦδανα ἴο ἀορεπά Ὡροῦ δα αγρϑοῖς δἰϑίογίδης; δηά [86 
Οτοεῖς δἰδίοσίδηβ σίνα ἀϊβοσεραηὺ βἰαϊοηθηΐβ ἀβϑύσω- 
ἰησ, δογνενοσ, ἰδαὶ Οοῦτγγαθ᾽ ἀδυρδίοσ νὰ ᾿αγὶιβ 
Ἡνγϑίδϑρίβ᾽ τηοῦδοσ, 1 τνουά δῇοτγά ἃ ρσγοιηά ἔοσ δϑϑυση- 
ἱνρ ἰδαῦ αοῦγτγαβ ψγ͵ὰϑ οἰϊποσ [86 δαυαϊναϊοηΐ οὗ Πασίι5, 
οσγ ἰδὲ οῦγγα Ὀογα ἰδ6 πδτὴθδ οὗ ᾿ϑαγίυβ α'ῖϑο. ΕῸσ 1 
ἵγ83 Ομβίοσηδσυ ἰο ἰγδηβεοδῃ ἤδίηθβ οὗ ἔδίμογε ἰο ὑποὶγ 
δταηβοῃβ; 6. Κ., ἰδ6 ργδαηδίδίπμοσ οὗ Ουγὰβ ψὰ8 Ουσβ, 
δηᾶ Ὀοΐδ ἰδ ἔδῖμοσ δηὰ 86 βοὴ οὗ Ουσὰβ ΣΟ ἡδιηθά 
Οδυῦγϑβαβ. 5 80 Ασγίδχογχοϑ ἴδε ϑοοοῃά νγὰβ ἰδ6 βοῇ οὗ 
Παγῖιι5 τἴῃ6 δοη οὗ Ασίδχογχϑ. (86 ΕἸγϑὶ δηά Ταγῖ5 {86 
ΘΕΟΟΠΩ͂ γγαὰ5 ἰ(δ6 στοδί-ρσαηάϑοῃ οὗ ᾿αγίυς Ἡγϑίδερίβ. 
Ατοὴρ ἰ(δ6 Αοδριηοηϊάξ τ αν ἴθ ὩΔΠ)65 

οὗ ἔνο ᾿εαγίυβοθ, Ὦσοα οὗ ψΏοτλ ψοσα κίηρϑ, ὕγνο Κἰηρβ 
πλτηδᾶ Χοσχο, δηα ἰῆγοα ἡδτηθα Ασίδχογσχοθ. Οὗ [86 

Θοίδυοϊάς, ῶο ουςοοοάδαά ἤδη, ἰἤογο τσοσὸ βϑονοηΐθοῃ 

ψνο ὈοΓΘ [86 Ὡδ:η6 οὗ Δηϊὶοοῦι5. ΑἹ] οὗ 88 Ατβδοὶάϑ, 

5 (γγνοβῥαάία, Υἱϊ, ἵν, 25. 5 Ουγὰ Οὐϊέμαάεν, ἴτιθα 20, 21. 
3 Τηβοσ ρου οὗ Ατίαχογχοβ δίπειηοη ἴῃ Βεζοῖά, Αολᾶηιεπέδεη τη» 

ελρί δε, Νο. χυϊϊ, διά Ἦ εἰβεθαςῖ, δε Κεϊέμ σον εη ἀεΥ Αολανηεηίάξη. 
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186 51οοαΞβοσβ οὗ [86 ϑοίδις! 5, ἑοοῖς [86 τοδὶ ὕδῖο οὗ 
Ατβαόθβ. Οὗ [86 ὑνοηῖγ-πἰηο Κίηρϑ οὗ Εδββα, ἴθ ΤΕΣΘ 
ὨδΙηΘά ΑΌΡαΑΓΣ δηά θη Μίδ᾽ τι. ἢ 
ὙΈΣ6 βαοῖ Ἵχδηρίθβ ἄο ἢοὺ ὑρσονὸ ἐμαὶ οῦσναβ γγ85 

αἶθο ῃδιηθά ᾿αγίαβ, [86 ἀἄο αἴογά δ ὑσγοβυσηρίίοῃ ἰΏ 
ἕανοσ οὗ ἴ86 ὑγοῦδ ΟΣ Ὁ ἰδαὶ 86 νγᾶ5; δηὰ ἴω νίονν οὗ [ἢ6 
οὐδοῦ ἱπάϊοβιοηβ ἱῃ 15 ἕδνοσ, [ποὺ ββουϊά ἄδίοσ δγοῃθ 
ἔτοστα αϑϑοσίϊηρ δαὶ οῦτγαϑς δά ᾿Ὠασγίυβ [6 Μεοάδ σγοσο 
ποῖ δ 58116. 

Βαυΐ ναὰβ αοῦτναβ ἃ Μεοάς Ἧξδ 15 οδἱἹοά" [8ὸ “΄σ»ιεΐ 
ῥίμαὶ τηΣηΊεαἱὲ σμδίμη," ἃ. ἐ., [6 σονόγηοσς οὗ [86 ἰδπά οὗ 

συϊπη. Νον, δοοοσάϊησ ἴο [86 Ουγυβ Οὐ μας (Ἰἰπ6 
13), Ογγὰβ οοησπογοά Ουϊατα (Κ α11) [86 ἰοΐα! ἐγ οὗ [86 
Βοβὺ οὗ ἰδ Μεαηάᾳ (ωρφηρηριω"- Μαπάα). Τί Μδηάβ δηά 
Μαάαδὶ αζὸ [8 βαζηθ, οῦσυδα ὑδμοὶσ ρονόσηοσ νουἹά ρσοῦ- 
δοΐϊγ Ῥ6 ἃ Μεάβθ. Μοσϑονοσ, Οἰζυσῃ ϊἱοῦ οογίδιηϊνυ ἴὰῪ 
δῦ [86 ἔοοί οὗ ἰδ6 ρ855 ἰμαὺ 1εἃ ἔσοσῃ ΝΙπονε ἴο Εοῦδδ- 
ἴδηδ, ἰμ6 οαρὶϊαὶ οὗ [πε Μεάος, πιυϑῦ ανο Ὀδοη Ἰοοκοά 
ὍΡΟΣ ὈΥ ἰδ ἀνθ ογβ ἰῃ Βαρυίοη 85 δ σδοίηρ Μϑαϊα 
αἶθο, δίῆοθα ἰῇ 86 Ναρδυπαὶά-Ογσὰβ Οὐγομίοϊο, Οὖυ., 

Β.2, Ἐοδαΐδηδ 18 οδϑα 6 οδρὶϊαὶ οὗὐ Αξίγαρϑ,, [Ὡς 

κίηρ οὗ συ). ὅ8ὅο ἰδαῦ 1 νουϊᾶ 6 αὐἱ Ὁ] ν ἴο 
δου ἰδαῦ οῦτγαβ πὐϊρῃῦ 150 δανα Ῥδθη οδ]16ἅ ὁ 
Μεάε. 

ΤΠΕΓα τοηαίηβ ομδ ροϊπὶ ἴο Ὅ6 οχρίαίηοά. Ταγίυβ 
[ὴ6 Μοάδ 15 βαϊά ἰο βανβ ρἱδοδά ονοσγ [86 Κίηράοῃιρμ οὔθ 
Ὠυηάτεοά δηδ ὑνγθηΐν βαΐσαρϑ, ν8ο βῃοιϊά Ὀ6 1η 411 [86 
Ἰϊηράοτμ.Σ ΤῊ15 δοοοσγάς 1 μ6 βἰδαϊθαρηΐ οὗ [868 
Αππαὶς οὗ Ναρυηδῖά, ταὶ Οοῦγγαβ δρροϊηϊοά ρέμα 
ἴῃ Βαργίοη. Νοίϊοβ ὑμαὶ ποῖος ἰῇ 86 ΒΙΡΙ6, ὩΟΓ οὐ 
τῆς πιοηυστηδηΐς, 15 Δ ἱηρ βαϊα ρου [Π6 ἀρροϊηἰτηθης 
οὗ βαΐγαρβ ἴῃ Ῥογϑεία, Ὀαὺ ἰῃ Βαδγίοη οὐ Οδαϊάξφα. Νοῦν, 

5 Τῆς Ῥοοίγίμε οὗ Αἀὐδαΐ, ὮΥ ῬΏΠ:ρ5, ἡοῖΐδ οἱ Ὁ. Σ. 
. 9Α(ηπαὶς οὗ Ναῦμηδὶά, Οοἴυσαη Σἰΐ, 1Ἰη6 15. τ 3. 8: νἱἹ, 1. 
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Βίῃοθ, ἰὴ [86 τοὶ νοῦβα οὗ Εὐβίδοσ, εὖ 15 βαϊά ἰδμδὺ ἴῃ [ῃ6 

τὴ οὗ Χογχος ἴμοσα σσοσα δὴ δυηάτοά δηδ ὑπνοηΐγ- 

ΒΟΥ ἢ ΓΟ ΏΟ65 οὗ ἰδ6 εγδία ΘΏΛΡΙΓΟ, 1 Ὧδ5 Ὀδοη 

δϑϑυσηθα ἰδδὶ ἴῃ Τ.δηϊοῖ, ἰἤογα 15 ἃ οοηΐαδίηρ οὗ [86 
Παγῖι565, δηά ἐμαὶ [815 οομ βίο 15 δῇ ονϊάδθηοο οὗ αΐθ 

οσί ρίῃ ἔοσ ἰδ Ῥοοξ. 
Βαΐ ποίϊοο, Ετβί, ἰδαῦ ῃοιῃίηρ 15 βαϊά ἴῃ δηλοῖ δου 

“Ῥσονίηοθϑ᾽᾽; δηά δαὶ ὄν ἢ ὑβοσα σγογο, [ῃ6 ψοσγά 

υϑεα 1ηὴ ΕΒΊΠΟΣ ἔοσ ὑσχονίῃοθ, ΠΤ, 154 ἀπο ομ6 

ἴο ἄεβης οἱοβοῖγν. [Ὁ ΔΚ τθϑη “Ῥσονίποθ᾽" οὔ .58- 
ΥΔΡΥ͂,᾿ 85 1 Ἐβίδεσ 1,1. [1 τΔῪ δἴ50 σηθϑῇ ““οἱζν,᾿ 85 
ΟΟΙΏΓΊΟΩΪ ἰἷῃὼ ϑυσίδο δῃά Ατσγαδίς, δηά ὑὈσοῦδοϊυ 1η 
Πδηΐοῖ 1,1, 2, δηᾶ 1 Κιηῃρβ χχ, 14- [Ι͂ {86 ἰαἰΐεγ, 

Οἷδοθ, ἐὺ 15 βαϊά ἰμαὶ ΑμδΌ ρσαϊμοσγεά τὸ δυηάτγοά 

δηά ἰδιγίγ-ῦνγο βοὴβ οὗ [86 τὑγίῃοοθς οὗ [26 ὑχγονίῃςσβ. 
1 νοιϊά 6 ἱτσηροβϑιθῖα ἴο βρροβο ὑμαῦ [μθϑο δγουΐποες 
ΟΓα οὗ ἷατρο οχσχίθηῖ. ουϊά ποῖ ““1ιἀϊςοϊαὶ ἀἰδύγιοῦ,᾿᾿ οΥ 
““σογίοϊ δδοσγ᾽" οὗ δον οΣ 51ΖΘ, Ἐχργοθβ [δα οὔἱριηδὶ 
τηϑδηΐηνρ οὗ Μεάὔίμαῦ 

Αραΐη, ἰδ ψογά ϑδαΐγζαρ 15 διηδιρυουβ.5 Ταϊηρ 
ΗἩδαρ 5 ἀογιναίίοηυ 85 ἴδ οογγθοῖ οὔθ, δ τηϑδηΐ ογὶρὶ- 
ΠΑ οἰτηρῖν “1Δ4η4 Ῥχγοΐθοίοσγ.᾿᾿ Α(5 ἴο [6 οδδζγδοῖοσγ 
οὗ ἴῃε ἀυ65, δΔηα ἐπρθο δ ν 65 ἴο ἰδ οχίθηϊ οὗ [86 πὰ 
τυϊοά ονοσ, [86 ποσγά 1056 18 ρίνεβ 15 Ὧὸ οἷα. Βεϑιάθϑ, 
ἴπ6 ττίϊοσ οὗ Πϑδηϊοῖ ἀρρ 1165 [86 ἴδστῃ ἴο [88 οϑῆοοτβ οὗ 
ΝοΡαοδδάηοζζΖασ, 5 50 [ῃδί, πὶ δ15 νον αἱ ἰϑδαϑί, (6 [οσῖ 

οδηηοῦ Ὦδνα τηθαηΐ ΠΊΘΓΟΪΥ ΡΌΨΘΓΩΟΣ οὗ 84 Ῥογϑίδῃ 8δΐ- 
ΤΆΡΥ. ΜΜογσθϑονεζσ, δοοοζγάϊηρ ἴο Χοηορμοη᾿β ΟὙὐγοῤαάία, 
Ονυτγὰβ δρροϊηίθα δ βγβὶ ΟἿΪΥ ἕἰὶχ βαΐσγαρβ; δῃά [8656 
ψΈγα βοηῦ ἴο γαῖ ΟΥ̓ΘΣ ΟἿΪΥ 8 5:18]] ραγὶ οὗ ἢ15 ἀογηΐη- 
οη8.4 αγίυβ Ηγβίδϑρίβ βαυ5, ἱῃ ὑπὸ Βοιιβίση [Ὡ5ΟΓΡ- 

: ασγαν φαταν δαηι ἀδξεποίῆ. 
5 Εὸγ ἃ {11 ἀϊδουπβίοη οὗ ἰδ ἴθσῃι σαίγαρ, 58ε6 Οδδρῃ ΓΧ, ᾿ἰ, 2, (2). 
2 Ὁδη. ἐδ, 2, 2, 27. 4 Βῖς, ἼΙΙ, 6. 

“4 
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του, ἐμαὶ ὑνοηΐγ -ἰγοα οουηΐσίθβ γασα βυδ]θοῦ ἰο Ἠΐπι, 

δηα δ τηϑηϊουβ [86 Πδ165 οὗ [86 ““14η65.᾽: 
Ιὰ δ6 Νας:-1-μδίαμε ᾿Ἰμδογσιρ οι οὗ [86 βαηα ᾿αγιι5 

{μιτιγ-ῖνο αἀϊβεσεης ρῥσγονίωοαεβ δ τηθηϊοηθά, [ἢ 
ΘΙΓΑβϑσηδίοσ᾽ 5 θα γίμς, 82, πη δηηὶ 15 ο41164 σονόγηοσ οὗ 
Βαῦνίοη δηδ ϑυστία (οδὶγ παγῇ δπα ἴῃ 15 Ἰῃβοσιρίϊου 
οὐ Ογγμξ, 227, [6 1τηἰογοβῖ οὗ ἃ ϑπὶ οὗ ροϊά Ὀογσγονγεά 

ἴῃ 186 ἰαηά οὗ Αἰἱτϊαζυσηα Ὠυγραβ 15 βαϊά ἴο Βαανα Ῥθθα 
Ραγϑῦΐϊα θὰ Ἐοραίδηα." Νον, οῦχγαβ 5 ΡΟΨΘΓΏΟΓ 
οὗ συϊτζαῃ (σοῦ δ (815 πὸ ἱποϊα οα΄ Ἐδθαΐδη8) 
θη 6 οοπμαυογοά Βδῦγίοη. θα δ ὈδοδηΊΘ 
ΡΌΨΟΣΩΟΣ οὗ Βαῦνυϊ]οηΐα, 5 ἀοτζηϊηίοη πουὰ οσχίθηά 
ΟΥΟΙΣ 411 ἰδ οουηῦσν ἔσοπι 86 στηουηϊαὶης οὗ Μοάϊα ἰο 
[6 ἀδοθοσίβ οὗ Ασαῦιῖα. 1|, |κὸ Ὀυξδύδηηι, Ὧ6 νγὰβ 8δὺ- 

ΓᾺΡ οὗ ϑυσγίᾳ αἷβο, 815 ρονεσηζηθηΐ οουἱά οχίθηά ἴο [86 
Μοάξιογσσγαδηθδη. Ηον ;Ἷϑην ϑαΐγχζαρβ, οὔ ίμαϊί, Ὧδ 
νου Ἱα βηά πδοθϑϑαγΥ ἴο δοῖρ ρονόσῃ βίο 4 ἰθγγιΐοσυ 
δ βϑυςοἢ 4 σηθ οὗ οοησποοὶ, γα τρῆςϊ βαΐοῖν ἰθανα ἴο 
Ὡς. Ἰυαάρτησηϊ οὗ [86 οἰγουσηπίδηοασϑ. 

ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ 

Ετοσὰ [86 αῦονα ονϊάθησοο 1ἰξ 15 οἶθασ [δύ [86 δυΐδογ οὗ 
δηλοῖ ἄοθϑβ οὶ βίδίε, Ὡοσ δνϑῇ ἰηἰϊγηαίθ, τὺ ΟΥγγα5 
δυοοροάρα Πᾶσα ἰδ6 Μοάδ ἴῃ τ86 ε»:}17γ6ὲ οὗ Βδῦυ οι. 
Οπ ἴδ6 οομΐσγαγν, Ὧθ ἰπάϊοαϊος ἐμαὶ ᾿ϑαγίὰβ (86 Μεάδ 
τοοοὶνοά ἔσγουῃ Ουὐγαβ 815 ονογΐοσά (86 Κίηράοτῃ οὗ Βεῖ- 

: Β6ζοϊά 5, 4 ελδιιεπἀδηἐδο Π6Ή, Ὁ. 43, ἴἴ065 4-7. 
Το ἀοουτηοηὶ ἰ5 ἀαϊοά ἰδς ται Ασα, 6ιδ γεαῦ οὗ Ουσυβ, ων οὗ 

Βαρνίοη, ἰσησ οὗ ἰδ. 
3 Ἑυσίβοίτηοσο, ἱξ [19 οχίδηβῖνο σγαΐο Ῥοϊοηροάῦ ἴἰο σοῦτγαβ, νῦο οδα 

ΒΑΥ͂ ἰδδί ομο οὗ ἰδ ῥίδαϊἑἐς ντὰ5 ποΐ ἃ τη πδιηθά ᾿ασίιις, δηά δαὶ 0818 
᾿ατῖαβ νψὰ8 ποῖ ἴ86 πιαΐξα οὗ ἴδ οἱἐν οΣ Ῥγονίῃοε οἱ Βαθγϊοηῦ 

ΕἸΉΑΙν, ἰη 1818 οοπηδοζίοσι, Σξ τΏΔΥ 6 τοσηδσγίκοα ἰδδὲ ἴδε νεγὺ σι δἱοἢ 
͵θ αῃῃ ρ]ογεοά ἱπ ἰδς Αππαὶς οὗ Ναριυαΐά, ἢ ἴδ6 ρῆσαβο “ σοῦσγαβ δ᾽5 
[ἐς ὁ., Ογγυβ ῥίλαίμ αρροϊηϊοῦ ρίλαϊές,,"" 185 οἱ ἴ86 38π|6 τοοῖ 85 [δαὶ 
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ΘΏ42Ζα ἴπ6 Οδαϊάθδη, ννὩϊοῦ δ Ὀαοϑὶ οοπϑυϊυϊεά Ὀσύὶ 
ἃ 5114} ροσγίίοῃ οὗ [86 διρίσα οὗ [86 Ρεογβίδηβ. ΤῈΘ 
τοοηυστηθηΐδὶ ονϊάθηοθ βἤονβ [06 ῬΟΞΘΙΌΙΠΟΥ οὗ 120 
δαῦσζαρβ Ὀείηρ :η5.4116 ἃ ἴη [86 ὑχγονίποα οὗ Βαρυ]οηΐα, 
δίοῃθ. Τδῖ5 ονϊάθηοθ βῆονβ, αδἷβο, ἰμαὶ ἄτα ἀδιηρϑ 
ὍΟΙΘ ΟΟΠΏΟΣ δηοηρ ἰδ6 δηοίοηῦ Ὡδίϊοηβ, δηά ὑμδὶ 
Ὦδηοα ΟΥὐγτὰβ δηά ᾿ασίαβ ἰδ Μϑάβ ζζὭδαυ βανβθ Ὅδβδϑη 
τοϊρηΐηρ αὖ [86 54:6 {1π|6, οὔ 85 ονοσίοσά δῃάἁ [8 οὐδγ 
85 5ΒὉ-Ὡρ, οὐ νἱοοσου. [15 Ῥύζα οοη͵θοΐαγα ἴο ΞΏΡΡοββα 
[δῦ ἰδ6 δυΐβος οὗ Τϑδηΐοὶ “ον ἀθη!νγ ἱβουρδι {δαὶ 
Τλαγῖαβ ἴπὸ Μϑάβ ργϑοθάθά Ουσγιβ [με Ῥαγείδῃ," οἵ (δαὶ 
86 “Ῥεϊενοά ἰθὺ Ουγὰβ βυοοοοάδα ἰο [86 διρίτα οὗ 
Βδῦνϊἷου οὐ ἰδ6 ἀδαίῃ οὗ ἰ8δ6 Μεάϊδη Γ᾿ αγίυς,᾽᾿ τγαῖδογ 

[δ οἱ 115 οοῃαυσϑὺ ἔσοῃ Ναδυηδὶ δηά Βοος δΖζασ. 

εὔιρὶογοά οὗ Αδδῦ ἰῃ 2 Κίωρε χχ, 1ξΞ ποσε 86 15 βαϊά ἴο δανε στηυβίοτγεά 
(ῥαᾳαά) ἴδε γουρ τδη οὗ (δ6 ὑγίῃμοεβ οὗ (δε ρχγονίωοθα. ΤΏ δα νοσὺ 
διά ἴοστ) τψτόσὰ οσηρίογεοᾶ ὉΥ ᾿αγίαβ Ηγβίδαρίβ ἱπ ἐμ Βαρυ οηΐδη σὸ- 
οδηξίοῦ οὗ [δα Νιαᾳε- -Κωσίαηι ἰπϑογίριίοα, 16 22, ἩΏΟσΟ δ6 8808 
ΑΒυσοσηβΖζάδ ἀρροϊπίρδαά στα ἴο Ὅ6 ἰσης ονὸσ ἔβθη.᾽ ἢ": 

: Απαδε ἐπα νιμδλεπίμα ἀπὰ τδανγιμὲ ἐρίεξ ἰδαπηὶ. 



ΓΟΗΑΡΤΕΕΞ ΠῚ 

ΤΗΕ ΜΈΡΕΘ5 ΑΝῸ ΤΗΕ ΓΟΟΝΟΌΕΒΤ ΟΕ ΒΑΒΥΙΓῸΝ 

ΟΝῈ οὗ [86 νοσϑὺ οσζοσβ οὗ 6 τηοάδγῃ ογιτο5 15 
{δοῖς βυρροπίηρ ἰπαὶ οὔθ ὁδῇ ροϑὶῦ [26 βουγοεβ ἔσο 
ψὩϊοῦ ἃ Ὑτῖῖοσ ννῶο ᾿ἰνοά ὕνο ὑμουβαηᾶ ΟΥΓ ΤΔΟΤΘ ὙΘδΓβ 
85ο ημιδίέ αν ἀογινοά ἢὶΞ ἱηξοστηδίύζοη. Τδ οοσαρἶδ- 
οαποα δηά 961{-ἀϑϑύσδησα τὶ πννϊοῦ ἃ Κηαονϊεάρα οὗ 
δυο βούυγοθς 5 δϑϑσθα σηϊρῦ Ὅ6 ἀξ ϊθοοά τῇ 8 
δγαΐθ, σσοσὰ 1 Ὡοὺ [δαὶ [656 β:ρροβι οὴ5 ἀγα οἔὔΐθῃ ρυΐ 

ἰοστνασζά 85 ἀγρυσηθηῖβ ἴο ὑσονα ἃ ὑχγοροβίΐοῃ. [{ 56 615 
ταατνοΐουβ (δα δῆγοησ ἰο-ἄδν βῃοια ἔα] ἴο Σϑοορ1Ζα 
ἰδαὶ ἰὯ6 δῃοίθην τείϊοσβ οὗ Ὠϊἰβίοσγ, νι βοῖδοσ βδογεά 
ΟΓΥ ὑτοΐβδῃθβ, Ὦδά δοοθθθ ἴο ΖΏΔΩΥ ἀοουτηθηΐα  ΒΟΌΓΟΘΒ 
παῦ δανο ἴον 5ῖηο6 οδαβϑά ἴο οχίβί. Μάδηγν οὗ [6ϑο υυτῖῖ- 
ΘΓ5 οἷδίτη ἰπδὺ [ΠΟΥ υϑ6Ἁ κυ ςἢ κοῦτοος. Τῶμ5, 1 {86 1η- 
ἰσοάδυοιίοῃ ἴο 815 Ἐχῤεάϊοη οὐ ΑἸἰοχαμάθῦ, Αττὶδῃ 58 γ5 
[παὺ Β6 τηδάδ 156 οὗ [86 ψογῖβ οὗ Ρίοϊδων, [86 τϑὶ Κίηρ 
οὐ Ερυρί, δηά οὗ Αγίβξίοδυϊυβ, Ὀοϊὰ οὗ σβοσῃ δοοοτηρδηϊοά 
ΑἸοχαηᾶοσ οἱ Ὧ᾽5 οδιηραίρῃβ, δῃ α͵ϑο οὗ ζΏϑην οὐ ῖϑ 
ὙΏΟΘΘ Ὥδη65 Ὧ6 ἀοεβ ποὺ σηθηϊϊοη. 77όβορδι5, ἴῃ ἢΪϊ5 
ἰγοδιῖβα Οοπίγα Αρῤίοη, ρῖνοβ. ἰῇ πδίηθϑβ οὗ δρουΐ ἔοσίυ 
Ἡϊοιογσίδηβ οὗ ἀϊβεγεοῦ ἡδίϊοηβ ἔσοτλ ψῇοσι δα οὐ]16 «ἃ Ηἰκ 
δἰαϊοιηθηΐβ; δηᾶ Ὧ6 δϑϑοσίβ δρδίΐῃ δηά δρδαίΐη (δαὶ ἃ 
ἵατσα Ῥαγὶ οὗ [86 τηδίογίδῖ υβοά ὉΥΚ δἰπὶ δά Ὀδθη ἀογινοά 
οἰΐποσ ὉΥ ἰτηβοῖξ οσ ὉΥ 15 δα οσιι165 ἀἰτοςο ιν ἔγοσι τυτιὺ- 
[6 ΟΒῆο]41 τϑοοσγάς ροβϑεββθά ὉΥ {π6 Εργρύδης, Βεαδυ- 

το 145 
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Ἰοηίδηβ, ΤΎσίδηβ, δηά ονβ. ΡΟΪΥΌΪ5 ρῖναϑ [Ὧ6 ὩΔΙ65 
οὗ τῆοσθ [δ ὑνθηῖυ ἰσιογίδηβ ἔσοση οσλ δα ἀογίνοά 
Ἦϊ5 ἰδοῖβ. ῬΙῺΥ [86 γουηρογ, ἰῇ [6 Ετϑὶ ὈοοΟΐΚ οὗ 815 
Ναῖυγαὶ Ηἰβίογν, ρίνοϑ [86 δῖη65 οὗ [8 βούγοοβ οὗ Ἔδοῖ 
Ὁοοῖΐς ἐμαὶ ἔοϊοβ. ἘΕὸσ {π6 δέ ῬοοΟΚ, νοῦ οοηΐδϊηϑ 

Ἦϊς δοοουηΐ οὗ Ῥαϊοϑίπθ, δ6 τωθηϊὶοηβ ἰδ6 ᾿δη|65 οὗ 

δἰχὺν Ὠἰςιογίδηβ δηά οἴμοβ ἔσοπι ποσὶ δ6 ἀογίνεοά Ὧ15 
Ἰηϊοσσηδίϊου; δηᾶ ἔοσ (ῆ8 σβοΐθ ὑδισίγ-δονθη ὍὈοοκβ 86 
ὩδΙηδ5 Βυηάγοάπ οὗ δα Ποχίςτῖθ5. [15 οί ΟΣ ὮΥ, 850, 
{μα ποιΐδοσ οὗ ὑδθ Ηἰβιοσίδηβ πδπγθά 85 [88 βοῦζοαϑ οὗ 
Αττγίϑδῃ 5 τηθηϊοηθά ὉΥ οἰἴθοσς Τ]οβορῆυς, ΡοΪγ Οἱ.5, ΟΣ 
ΡΙτην ; δά [πῇ Θδοῦ οὗ [π6 ἴΏγοα ἰαϑῦ Ὡδζηθά ρὶνεϑ διγοηρ 
Ὧ15 ΒΟΌΤοΟΘΘ Π6 Ὡδῖηθβ οὗ βοῦῦῆδ 7ο ψοσα ποὺ δρρδζ- 
ΘΟ υϑοά ὉΥ 186 οἴμοῖβ. Εατγίδογ, 1 ν᾿] Ὅ6 Ὡοίεοά 
[δῦ τδην οὗ [π6 δι ποσι(165 δά Ὁν Ῥοϊγ 1.5, ᾿οϑορθυ, 
δηά ΡΙηΥ, ἴοσ ὑμεῖς ἱπξοστηδίίοη αροιῦ Ῥογβῖα, Ἐρυρῦ, 
ϑυσία, δα ῬΡαϊδϑίηθ, σὰ Ὠϊϑίοσίδηβ τγῶο 1ἰνεά δηά νσοΐα 

ἱοὴρ Ὀεοΐογα ἰδ6 βοοοῃηά οδηΐζυσν Β. Ο., δῃά ἤθῆοθ ψγογα 
ΨΘΙΓΥ ποᾶσ ἴο {Π6 {πη οὗ [π6 δνθηΐβ [Π6Υ πασσαΐθ.0 ΕὩτγ- 
ἐπογήήοσγα, Ὀοϊῃ Ῥοϊυθτ5 δά Ἰοβορῇι5 δϑῆστι (δὶ [ΔΟΥ 
[πουηβοῖνος πδά δοοθββ ἰο δῃά ἔγθαυθηῦν οοηϑυϊίοά 
ΟΕ οἰ41] τοοογάς ἰῃαὺ δ8δα Ὅδθη ργοθογνεά ἴο {ποὶρ σης; 
8δη4“ ΤἸοδορῆι5 τοϊϊοσγαῖθς (πα δος ὑπ δὶ οἤϊοξ δυΐμογ- 
0165 ζδάδ ι156 οὗ (6 ἀτοξῖνοβ οὗ ἰδ τοβρϑοῦζννα οουης το 5 
ΏοΘα ΠΙβίοσιθβ ΠΟΥ δά τειϊῖϊοη. Τδυ5 οὗ Μδῃρίδο 
ὯΘ 508 ἰδαῦ “6 γὰϑ ἃ δὴ ψῶο γγαβ ὉΥ Ὀἱτί ἢ δῇ 
Ἐργρίίδη, γοῦ δά τηλάς Ὠϊγηϑοῖ τηδϑίοσγ οὗ [86 Οτγοϑεῖς 
Ἰοασγηΐηρσ, 85 15 ΝΟΥ ονϊάθηῦ; ἔογ ἢ6 σσοῖθ ἰδ6 ὨϊΞίογυ οὗ 
Ἦϊ5 οὐσῇι οουηΐγυ πῃ ἰδ ατοοκ οηριθ, ὉΥ ὑσδηβϑίαίίην ἱΐ, 
85 Ὧδ6 5805 ἢϊ1πη56 1, ουὐ οὗ [86 βδογϑά σγϑοογάϑ. ᾿Σ Οὗ 

Τῖυ5, Ὧ6 5βαΥ8 ἰμαῦ ἣ6 γγὰβ “"οπο ἰδαὶ 15 Ὀο]ονοά ἴο ανα 
τι τθο [Ὧ6 Ῥμροηϊοίδη Ηϊβίοσν αἴζοσ δὴ δοουγαῖα στηδη- 
ΏΘΓ, ᾿᾿ δηά οὗ Μεηδηάδογ ἰδ6 Ερἢαβίδη, ὑπαὶ 6 “᾿στοῖβ 

: (οπί. 4... ἱ, 14. 
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[86 δοὶβ (δὶ ᾿γοσα ἄοπθ ΌΥ ἰδ6 αγεοῖβ δῃά Βαγθασγίδης 

ὐάδογ ΘΝΕΓῪ οὐδ οὗ ἰδ6 ϑυσίδη ἰκΐηρβ; δῃά δά ἰδΐβη 
ΤΛΟὮ Ῥδΐῃβ ἴο ἰθαγῃ ἰδῃοὶγ ἰβίοσυ ουαἱὐ οὗ ἐμοῖσ ονῃ 
τεοοσάς. ᾿Σ Οἱ Βοζοβιίιβ, 6 βδγ5 ἰδ “6 γγὰβ Ὁ. δίγι ἢ 
8. Οδαϊίάθδῃ, νυ} 11 ἱῆονγῃ ἴο {86 ἰοραγηθά, οὐ δοοουηΐ οὗ 

Ὧ15 Ῥυδοδίίοη δπηοηρ [86 Οσϑοκβ οὗ ἴπ6 ΟΒαϊάρδῃ 
ὈοΟϊΘ οὗ δεδίσοποζῃυ δηᾶ Ῥῃ:]οθδορῆγ. ΤὨϊς Βοζοβαβ, 
ὑπογεΐοσγα, ζοϊ]ουίηρ [86 τοϑὺ δηοίθηῦ τοοοσάβ οὗ [86 
ἩΔΙΙΟΩΒ, ρὶνοβ 05 8 Ὠἰδίοσν. 2. Μοσϑονοζ, συιδῆν οὐδοῦ 

οπθηῦ δυΐῃοσβ το τσοῖβ 1 ἰὯ6 Οτοϑοῖκ ἰδηράαρο σατο 
Κηονα ἴο Ϊοβορθυβ, σας 85 ΕΡΒογιβ (400 ἴο 320 Β. Ο), 
Τμεοοροίαρι5 (2380 ἴο 320 (ἢ) Β. ο.), Ηδοαδίφυβ (6 ῃ-- 
δ'ἢ οδηΐ. Β. Ο), Ηεγοάδοίαβ (464 ἴο 424 Β. 6.)), δῃά ΤΏυ- 
ογάϊάθ5 (471-400 Β. 6). Α οογίαίῃ Οδβίοσ, αἷβο, ἰ5 
ἡδηΘα ὉΥ ᾿ἴτη 85 ΟΠ6 οὗ ἢὶ5 δυϊμοσιίοθ, ἃ 8: 80 εἷ- 
ἰοεῖν ἀπηονσῃ ἰοὸ ἰδ οἶδβϑίοδί τσιΐοσβ ἰδὲ 15 Πδῖ6 
ΘΥΘΏ ἐβ ποὺ σίνθη ἰη [1846] αηά Θοοι᾽ 5 Οτοοῖς Ὠἱοοη- 
ΔΙΥ, ἴῃ ἰδα Εἰπογοϊοροάίᾳ Βειϊδηηΐοδ, ΔῸΣ ἴῃ [ἢ6 οἶαπ51ςα] 
αϊουϊομδτΓιΙθ5. 

Ετοσὰ 411 (815, 10 ψ1}1 Ὀ6 ρεσίθουΥ ονϊ ἀδηὺ ἐμαὶ 411 οἄα- 
οαἰθά τάθῃ ᾿νίηρ ἴῃ δηά Ὀσΐοζο δα βοοοηά οδηΐυζγν Β. ΓΟ. 
ταασῦ Ὦανο 8 δοοθθβ ἴο 50 τοῦ :ηἰοσιηδίύζοη τ ἢ’ 
τοραζά ἴο [86 ΠΡ Γ δηά Ὠϊσίοσυ οὗ (86 Βαν]οηΐδη δηΐά 
Ῥογβίδη ἰίηρϑ, 85 ἴο σοράοσγ 1 δἰρηΪν ἱτυρσγοραῦία δαὶ 
ΔΏΥ ττιῖογ οὗ [6 ϑΘοοοῃά οοηςΌΓΥ Β. Ο. οουἹά ανα Ὀδοη 
85 ἱἹσποσδηΐ οὗ [86 ᾿ιἰϑίοσυ οὗ Ῥογβία 85 οογίδίῃ οὔ ο 5 
τοργοϑοηῦ δα ττῖοσ οὗ  δη161 ἴο ανα Ὀθθῆ. Βεβίάος, 
1 Ὧ6 ᾿ἰτηθοὶξ δά ὈδοῺ 85 ἱρῃογδαηΐ οὗ (86 ἴδοῖβ δρουΐ 
ὙΏΙΟΣ δ6 τοί 85 [86 οτἰϊο5 σοργοϑοηῦ Ηἰπὶ ἴο Ὦδνα 
Ὅδοη, δον οουἱᾶ δα δδνο ραϊτηθά οἱ ἢ15 ψοσγὶς οὐ τδ6 
765 οὗ ἐῃαὺ ροσὶοά 65 σεπυΐηθ δηά δι ποῦ Αοοοσγά- 
1ὴσ ἴο [ἢ ογιοϊοβ ὑποσγηβοῖνοϑ, 10 νγχαβ {π6 {ἰτ6 οὗ [6 ἔννο 

Βοη-ὅϊ:ταβ, δηά οὗ [πα διυίμοσβ οἵ Το, Τιἀϊῖῃ, Ἐϊγϑὶ 

: (οπῇ, 4.1, 17. 35 (οπί. Α4}., ἷ, το. 
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Μβδοοδῆθοβϑ, [86 1,μβἱΐοσ οἵ Αγ ίθαδαβ, δῃἃ δηΥ οἵδος 1106Ὁ- 
ΔΙῪ Τουμιροβι[!01|5, 80 ὑπαῖ ἰῇ βυοῖ 8 δἰζηοβρδοσο, 1 15 
ποὶ ᾿κεῖ ἰῃδὺ δὴ δυΐδος οὗ 6 ΔΌΣΙΣ οὗ 6 Ὑσῖῦοσ 
οὗ ἴῃ. Βοοῖκ οὗ ᾿ϑαπὶεῖ οουϊά πᾶνε π8α 2ο πονϊοάρσα οὗ 
186 ἰδίοτγ οὗ Ρεογείβ, ὀχοορῦ δὶ δ6 ἰοεασηθά ἴσοι [86 
7ο νυ ϑὰ ϑουιρίυσοβ; δηά 1 15 Ἔϑρθοϑῖν τ] κοῖν δαὶ 
86 7ονν5 οὗ (δαὺ (π)6 ψουϊά ἢδνο ζδιθά ἴο τϑοορῃΐζο ὑπ6 
ΔΙΙοροά ἢἰβίοσίοδϊὶ :πδοούγδαοῖοθβ οὗ ἴδ Ῥοοῖκ, ἀϊά πο 
οχίϑὶ; δηά ἴο σοὐθοῖ 10 85 δον ἀϊά γεὐοςὶ Τοδιῖ, ΤυσΣὮ, 

δηά οἴδεσ νοσίϑ. 
Βαὺ αἴτοσ δανίηρ πηδάδ [Π15 σσοαῖ δηά γοῦ δρϑβοϊυζοῖν 

ὉΏΡΓΤΟν Δ ΌΪ6 αϑϑυτηρίοη ἰπδῦ ἰὺ ο8π πον Ὀ6 Κηονῃ δὶ 
ΒΟΌΓΟΟΒ οὗ ᾿ἰηξοσσηδίοη ἃ τος οὗ [86 βοοοπμά οδηϊοσυ 
Β. Ο. ΣΊΔΥ δᾶνα δά Ὀεΐοτα δΐπι, [86 οτί[ο5 ρῸ ἃ βίθρ 
ἰατι μος δῃά δϑϑογί (δαὶ [πὸ δυΐδπος οὗ Τ᾿ δηϊοῖ οδη ἢανα 
Βαά Ὀυΐ ἃ “ἀΐπι οοηβοϊουβηθϑϑ᾽" οὗ ἰδ6 ονθηΐβ οὗ 186 
βἰχι ἢ ΟΘΌΓΟΓΥ Β. Ο., οὗ νοῦ δα οὐ δὶ5 ραγὶ δϑϑιτηθβ ἴο 
βρϑαΐς. Νον, νψϑβδίονοσ ορίηίοη Ομ ΣΏΔΥ ἢανα τ το- 
σατὰ ἴο 86 υτὶΐοσ οὗ ἴῃ Ὀοοῖ οὗ Π.δηϊοῖ, 10 βϑοβ οοσίδίῃ 
ἰμαὺ ἴ86 νΟΥῪ αὶ ἱσηρσγοϑβίοη οὔο οουἱἹἱᾶά ἀογῖνα ἔγοηι 
186 Ὀοοῖκ ἐϊϑοῖ πνουϊά ὍὈ6 [δαὶ ἴ86 Ὑτίϊογ δἰσπηβοῖξ ἔοϊῃ 
Πα 6 δαά ἃ ἀἴτπ δῃά υποοσγίδίη Κπονίθάρο οὗ [86 ὀνθηΐβ 
ὨΙΟΌ 86 Ὡαῖταῖοβ. Ἐδν Ἡσίϊοσβ 8.6 σοσγα νυἱνἱά, τοσα 

οἰγτουτηθίδηςαῖ, ΟΥ τῆοτγα ρίνθη ἰο ἀοϊαὶ. Ἐδν τι ϊηρ8 
ὍΘΕΓΣ οὐ ὑμεῖς ἔδοβ οἴδαγογ ἰηοδίίοη οὗ Ὀοίηρ [6 Ὡαγγα- 
ἰἴοη οὗ δῇ ουο- υύηθσβ. Νὸο ἀοουτησηΐ, τ ϑοῖδογ ἃ ὅο- 
υἱυϊουβ ογ 8 τϑαΐ βδίοσυ οοιἱᾶ σογο τ δη 65} ρυτγρογί 
ἴο οοπίδίη ἰδ6 δοῖϊυδὶ σνοσάβ δηά ἀθοάβ οὗ [86 οἰϊτοῖ 
δοῖοσ δουηάδ σῇοηι ὑδ6 υἱοῦ οδηΐξοσοά. Τῇ υυσὶϊοσ 
ἵγα.3 ΟΟΣΓίΔΙΩΪΥ ἢοῦ ορργοϑϑοά στ [6 5θῆβα οὗ πανίηρ 
Ὀαὶ 8 ἀϊπι οοπβοίουβηθββ οὗ ἰδ6 [δΐηρβ8 οὗ νι ΐϊοῦ δα 
ττῖϊοθ. ῬοΣΏ405, δἴζοσ 41], 10 15 σὰ ἰο- ὅδ νγᾶο αν [86 

ἀϊπη οοηβοίουϑηθ55 οὗ ἴπ6 ἰπ|65 δηᾶ ονϑηΐβ δηα ΡΟσΞΟῦ5 
(δαὶ Ὠς ἀδϑοσὶ 68 50 σσδρδοδῖν,---α ἀπ σομβοϊ οι βῆ 658, 
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8 ΨΟΙΥ͂ ᾿ἰμϊϊοά δηᾶ υποογίδίη Κηουνϊοάρα, οὗ δῦ ἰσδη5- 
Ηἱτοά δὖ ἴδ8 ἰἴα ψῇθη ἴδ6 δύῃ οὗ ΒαΌΥ ΟΠ 5 σἴοσυ τοϑο 
ἷῃ βρίοηδος πηᾶορ Νερυοδαάηθζζαγ, οσ σοη ἰ βοΐ 
διά τἴδ6 Ξῇδιηθ δηδ Ἵοηΐξιβίοη οὗ Νεαρυπαὶά δηά 5 
Βτϑι-Ῥοσῃ βοὴ. θην (μἱ58 αἀΐπηηθβα Ὅ6 ἀϊξρεῖβϑά δηά 
{18 ἀατίκηθβα δο]ΠἹρδίοηθα ὃν ἀοουτηοηΐασν ονϊἄθησα 
Ἧ6 5.41] Ὅ6 οοπιροῖ]64 ἰο Ὀοϊίονα ἰμ6 ττίϊεσ οὗ ᾿δηϊοῖ 
τηοϑῦ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ΚΗΘῪ τόσο δρουῦ [86 βυρ͵]οοῖ ἰδ ΔΏΥ 
ΟὨΘ οὗ υὸΔ ἰο- αν νυῖτ [86 ονἱάθηοα δὖ οὖγ ἀἰβροβαΐ οδῃ 
ΕΝΟΣ ῬΟΒΘΙΌΪΥ Κηονγ. [ἢ νἱον οὗ [πα ἔδοὺ [δαῦ [π6 ΟΣ ΚΒ 
οὗ Ἡεσγοάοϊξυβ, Οὐἰοβϑίδβ, Βογζοβαβ, ΜΜοηδηάοσ, δῃδ σϑηνῦ 

οἴδογβ νυ ϑιοῦ ὑγοαῦθά οὗ [86 δἴἴοίτβ οὗ Αξϑυτία, Βαυυ]Ἱοηίΐδ, 

δηα Ῥογείδ, ΏΔΥ αν Ὀ6θα ἱζωονῃ ἴο ἃ υυσίτασ οὗ [86 56ο- 
ΟΠ Ἑσοο ΣΤΥ Β. Ο., ΒΟΥ οδ ΘΩΥ Γη8η αν [6 δϑϑυγ- 

8ΔΟΘ ἴο δϑϑοσί ἰδαὺ [86 δυῖμοσς οὗ Τϑδηΐοῖ σου ἤανο 
Ὀαϊονοά ἐμαὶ δα Μοάδς νὶϊδουῦ [δ6 δϑϑβίδμοα οὗ [86 
Ῥοσϑίδῃβ τυ αν οαρίυτο Βαργίοη ΗΟΥ οδῃ δηγ- 
ΟΩ6 κηον ἰδδὺ 6 ἀογῖνοά 815 ᾿ῃξοσγηδίοο 85 ἴο [86 οδΔρ- 
ἴυσα οὗ Βαρυ]οη ἴσοση ἰδ 5δηδος Ὠἰηῖς οὗ [5αϊδῆ χα δηά 
ΧΧῚ δῃά Ϊεσϑωίδῃ 11 δίομθ, ἰμαὺ (86 δυίδος οὗ Ὁ δηϊεῖ 
Ῥοββϑοβεϑά Ὀπὶ ἃ ἀϊπὶ οοηῃβοϊουβηθϑα οὗ (86 ἔδοῦ δαὶ ἰῃ8 
Ῥοσβίδη δωρῖσο 84 σσόνῃ οὐ οὗ ἰε Μράϊβη ἰσηράοπι, 
ΟΣ ἰδαὺ ἃ λαγίιι5 σον (14 οαρίυγα Βαργυοη [Ι͂}Ὼω. τῃ6 
ΔΙᾺ Οὗ ΒοΠοίδσβηϊΐρ δηά ἔοσ [86 βαῖκ οὗ ἰσυαϊῃ δηά γἰρδυ- 
ΘΟ 5Ώ655, 1 15 {116 ἴο 0811 ἃ, 410 Οοἡ 411 [ῃοθθ νγῶο ὑσζθϑθύσηθ 
ἴο ἃ ἱκπονϊοάρσα νοῦ ΠΕΥ ἄο ποῦ ὕοββθϑβ, ἴῃ οχγάδσ ἴο 
οαϑῦ ΓΟΡΤΌΟΔΟΣ ὕροῦ 8ὴ δηοίοηϊς Ὑτιΐοσ, 85 ἴοὸ ὑνοβθ 
ΒΟΌΓΟΟΘ οὗ ἰηΐοστηδίίοη δηά ἱκηονϊθᾶρα οὗ {π6 ἔδοίβ 
ΤΏΘΥ τυβὶ Ὧδ6 ἱρμοσαηὺ δηᾶ οξα βἰδίθγηθηΐβ ἴδον οδη- 
ποὺ ὈΟΒΘΙΌΪΥ ΕΠΠῪ πἀδοτείδηδ, ΔῸΣ 9 ΟΟΟ ΠΥ οοῦ- 
ἰγϑάϊοί. 

10 ποορά Βασαν δ βἰαϊοά [δδὲ [86 ἔογεροίῃρ ρδζγδ- 
ΒΤΑΡὮΒ ἃσζὰ οοποοσηθά Ὀσὶπ]ατΙΪν τὴ {86 ἀεἔθηβα οὗ [88 
Ὠἰβιοσί οἱ ἐν, ταῦμοῦ [8.85 οὗ {π6 δατίν ἄδίε οὗ ϑδηΐϊεῖ. ΤῈ6 
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τοαάδγ, μουγανοσ, ν111 σθοορῃῖζα (αὶ ἴῃ [ἢ δα Ὀ]θος ἀ15- 
ουδβοά ἴῃ [815 ομαρίοσγ, [86 ᾿ξσίογίοίν ἰΒ [86 ῥσχποὶραΐ 
Ῥοϊηῦ οὗ αἰδοῖ, δηά ποὺ [6 ἄαῖ6. Ἐὸγ 1 [86 δεῖμοσ οὗ 
Τδηϊοῖ 15 ἱποοσγγθοῦ ἴῃ δῦ Ὧ6 ΞαΥγ5 δρουῖ [6 το δίϊοηβ οὗ 
[6 Μροάδς ἰο 26 οοπμαποϑῦ οὗ Βαῦγυϊοη 1Ὁ τηδίοβ ῶ0 
τηαὶϊογίαὶ αἰ οσθηοθ θη 15 δοοουηΐ οὗ 1 γα ψυι ίθη, 

-δοῖδοσ ἴῃ [Ὧ6 5ἰχίῃ οσ ἰῇ [6 5ϑθοοῃά σδηςσΥ Β. Ὁ. 
Βα 1έ τῦ6 νοσῖκ 15 οογγϑοῦ διἰβίογοδν, (06 ΑΥ 15 
[θη ορϑῶ ἴο ἀΐξουιβα ἰὴ6 ἄδία οὗ [6 οοτηροϑιθοη. [1 
ἴϊ οδὴ Ὅ6 βῆονσῃ δαὶ ἰδογα ἰ5 τὸ δυβηοίδηΐ γϑᾶϑοῦ 
ἴον ἀδηνίηρ [86 οογγθοίῃθϑεϑ οἱ 15 ξἰβίοσιοδί βἰαίασηθηΐβ, 
ἴδοβθ ψνῶο Ὀεῖίθνα 1 ἰδ ρῬοβϑιΠΠν οὗ πγίγαοϊας δηά 
Ῥτοάϊοϊϊνα Ὀσορῆθου Μ]1 δα ἔγθαε ἴἰο δοοδρί {π6 δασὶν 
ἄδία οἵ 115 οοτηροβ οη. [Ιου 86 οἴμοσς Βαηά 1 οδῇ Ὀ6 
ββονῃ ὑδαὺ (86 Ὀοοΐς 15 τοῖν ἴῃ 15 βἰαιϊθιιθηῖβ γορασά- 
1 ΟΥΙΠΑΓῪ Ὠἰσίογίοδὶ ονθηΐβ, ὑθοσα Ὑ1}} Ὅ6 πὸ 5Ξο]Ἱά 
βτοιηᾶ προ ὙὩΙοἢ ἴο Ὀᾶ56 ἃ ἀοίδηβα οὗ 115 σηίγβοϊθϑ 
δ υχραϊοϊϊςοηβ, ποὸσ οὗ ἐΐβ δυϊῃοηῦο δηά Θδσῖν 
ἄδλϊθ. Τδο διἰβίοσιοδὶ βίαίζθρηςβ ΤΑΥ͂ Ὀ6 σα νεδουΐ 
Ὁρίησ δυϊποηϊϊο. ΤΏΘΥ οδηποῖ Ὧα δυϊδθηϊιο τ11655 
[Π6Υ δζγὸ ὑγυβυμνοσιῃνυ. 

ΙΏ τῃϊ5 οδαρῖοσγ, θη, [86 ἀϊδβοιβϑίοη νν1]1 6 οοηδηρά 

ἴο 86 οὐ͵]οοϊίξοηβ ἴο ἰδ6 Ὠϊβιοσι ον οὗ Τδηΐοὶ Ὀαβοά 
ὍΡΟΣ ψῆἢδὺ δ6 15 αϑϑυσηοά ἴο 54 Υ͂ αροιῦ ἰὯ6 οοπηθδοίϊοη 
οὗ [δε Μοάδϑ υὲτ [δα οοπασμεβὺ οὗ Βα οΩ. | 

ΟΒΙΈΟΤΙΟΝ ΘΤΑΤΕΡ 

Ταῦ [86 Μεάοϑ πιυβὺ μανο οαριυτοά Βαρυΐοη 15 ἀοσινοά 
ἔτοσῃι 15. χἱδ, 17, χχὶ, 2, δῃά 76ζ. 11, 11, 28, ἴῃ οοπηθο- 
τίου τῖϊῇ τ ῖςἢ Ππ6 δυαῦποσ ροβϑοϑϑοά ἃ ἄϊπι οοηβοϊουβη 658 
οὗ {π6 ἔδοῦ παὺ [πε Ῥογϑίδηῃ οαρίστα δά σσοσῃ οὐἱ οὗ Π6 
Μεάϊδῃ Ἰσηράοτῃ δηά ὑμαῦ οπος α ᾿δγίυ 5 τοϑν ἀϊά οαρίυσα 
Βδονϊοῃ. ἢ 

: Οογαῖ, ΡΌ. 384, 385. 
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ΤὮϊ5 βεηΐθηοθ 15 ἃ ροβϑὶ16, ΟΥ θσνθῇ ὑσοῦρδθΐθ, οχρίδῃ- 
δἴζοη οὗ ον ἃ ττίΐοσ οὗ [86 βϑεοοηά οδηΐυσν Β.6. τὶρῦ 
ὯὮδνθ 5α4 αὶ Βεαῦγυϊοη τγχὰβ ἰδίκθη ὮὉΥ ἰδ6 Μοάβ.. Βα 
85 Τοαρασὰβ ἰπ6 ὈοΟΙΚ οὗ ϑ.εηίοῖ, ἴποσα ἄγ ἔοισ δϑϑυσωρ- 
ἰοη5 ἰῃ 1. 

Αϑουμρτιον9 ἹΝΨΟΙΕ. 

Τὸ 15 δϑϑουσηθᾶ πσϑεί, ὑμαῦ Ὁ δηϊοῖ βαγ5 βρθοβοδν ἰμδὶ 
186 Μαάθ5, αραγὺ ἔσοσῃ {π6ὸ Ῥογβίδῃϑβ, οοπαπογοά Βαδυΐοη; 

Βοοοπαῖϊν, ἰδαῦ ἢ6 ἀογινοά [15 ᾿ηξοσσηδίϊοῃ ἔσοσῃ οοσίδίη 
ῬάΞϑαρο 510 [5] δῇ δηά Τογογηϊδῃ; (Βδῖ, ἰἰτάϊν, [ῃ6 δια ποῦ 
δαά 4 ἀϊπὶ σοηδοϊοβηθθα Οὐ [86 ἕδος ἰδμαὺ [π6 Ῥεοσγείδῃ 
οΏρΡΙτα δά ρζοχῇ οο οὗ [86 Μοάϊδηῃ ἰηράοση; δηὰ 
ἔουτιδῖν, δαὶ 86 ττιῖοσγ οὗ ᾿ϑδηΐοὶ δᾶ 85 ἴδε στουαπά 
οὗ ἢϊ5 βἰδίοιχηΐϊβ σε τορασγά ἰο ᾿δσίυβ πο ηρΡ ΤΊΟΓΟ 
βαρδίδηςδι ἰο Ὀαϊ]ἃ οὐ ἰδῃ 84 ἀϊπὶ οοηβοϊουβηθϑα (δαὶ 
οὔοῦ ὦ Πα σῖιι5 σον ἀϊᾶ οαρίασο ΒΌν]οα. 

ΑΝΒΘΜΕΒ ΤῸ ΑϑϑύΌμΜρτιονΝ8 

Ι. ὙΠ τοραγά ἰο [μ6 δγϑῦ οὗ ποθ δϑϑυσηρίοῃβ, 
ἴποσο οὴ Ὧδα 20 ἄοιδί, ἐμαὶ ἰπ6 τγίϊοσ οὗ Ὁ δηϊοὶ 
ταὶρῦ 50} Ἀάνα 5α14ἃ ἰπαῦ Βαρνίοη νγὰβ ἰδίκβῃ ὉΥ 86 
Μεάορβ, ἱπαϑυγυος 85 (οῦγναβ, ρονόγηοσ οὗ απ) 

(νοῦ, 85 1] Ὅ6 Ξῆονῃ Ῥοίονν, γγὰβ 1η Ῥασί, αὖ ἰϑαβί, 
οοοχίθηβῖνα ψὴ ἢ Μροάϊβ), τγὰβ [86 ρϑῆθγαὶ σγῇο νυ ὮΣ]6 
οοστηϑησίηρ 80 ΔΙΙΩΥ πον Ουὐγιβ ἴοοῖκ Βαρυΐοῃ ἔοσγ 
᾿ἴτι. Βαϊ 85 ἃ σηδίζεσ οὗ ἔδοῖ ᾿ .δηϊεῖ βανβ ποιβίηρ οὗ 
{πὸ Κιηπᾶ. ἨΗᾶᾷῤδ 5405 ΘΣΠΡΙΥ δαὶ αἴζοσ ἰδ6 ἀδθαϊῃ οὗ 
ΒοἰϑῃδζΖζασ μα Ομαϊάδθδη κίηρ, δσῖ5 6 Μοάο, τοοοϊνοά 
δῖ95 πράου; δηά δραΐη ἰμαῦὺ ᾿ασίυβ χὰ τηϑδάθ Κίηρ 
ΟΥ̓ΟΣ [86 τοδίηι οὗ [6 Ομαδαίάθδηβ Βυΐ οὐ ἰδδ οἴδθοσ 

: (περίοδον, 31. ΙΧ, 1. 
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Ὠδηᾶδ Τϑδηϊοῖ ἄοοβ ποὺ 5840 δαὶ ἰδ6 Ῥεογβίδηβ υπάογ 
Ογτὰβ ἴοοκ Βαυίοη σιϊδουῦ [δ6 εδβϑιβίδηοθα οὗ 
(86 Μροάρθς. Τμὰ ἰσυϊῃ 15, 1 νψαβ ἰτδ6 Μοάος οαπμὰ 

Ραγβίδης το οοπαπογοά Βαδγίοη. [ἢ ἐδ ῬὍ6 ρσγαῃίθά, 
85 Ῥγοΐθϑβοσ ϑαυοο, ἔο] ονγοά Ὦν ΤΩ κίογ, 845 οοηϊοηάοά 
μαὺ Αβίγαρες νγὰβ ποὺ 4 Μβάδβ δυὶ δ ϑογιμίδη; ἰμθα, 
Ογγὰβ ἰπ6 Ῥεχβίδη, δη Ἡδγραρυβ ὑδ6 Μοάοσ, τοροϊ]οά 

αραϊηδῦ ἰδ6 ἀουϊηδίίζοη οὗ ἰδ6 αἰἴθη ϑογιδίδη, δηά 
Ογγι5 Ὀδοδτηθ ἰοΐϊηρ οὗ ἰῆ6 πηλίοα Ῥϑορΐθβ, [86 Μεάρϑβ 
δηᾶ Ῥογϑείδῃβ, ἔσγοπὶ πα ἴθ οἱ οὔδ δηά 1ΏΘΟΡΑΓΣΑΌΪΟ. 
ΤΏ15 ν᾽ ον δαττηοηΐζοβ Σ (δ6 ἔδοΐβ σϑοοσάδά οὐ 86 
τηοηυτηθηΐβ δηά τὲς [86 βἰαιοσηθηΐβ οὗ [86 ϑδογιρευγοϑβ 
δηα οὗ [ἢ6 οἰαπϑίοδὶ τυσιζοσβ. 

ΣΎΤΒΟΤΟ 8 δριυηάδηξς ον άδηςθ ἔγου π6 σηοηυπηδαΐα ἴο δῆονν δαὶ 
Ουϊίασπι ττὰβ ἰῃ ραγί δὲ ἰδοαϑῦ οοοχίδθηβίνο ὙΓΠῸΡ Μεάϊα. ΕῸΣ δχδυιρῖο, 
186 Νεαδυηπαὶά-Ογσχι5 Ολγοπίοϊς βἰδῖοβ ἘΧΡΙΟΒΞΙ͂ ἰδὲ αὐδασι, ἐπα ρονοσ- 
τοῦ οὗ Ουἰίυπι, οαρταζοά [86 οἰ οἷ οὗ Βανγῖο. Αοοοσάϊην ἴο Ὑ Ωοἰεῖον, 
ἴῃ Ἠἰ5 ΗΠϊείονυ οἵ Βαδνίοπὶα απά ΑΞ:γγνία (ρ. 48), Ουἰΐατλ ττγὰ8 πογίἢ οὗ 
ΔΏΖαῶ δοά ϑι58, δηᾶ οογσεβροηοδά βὐρϑίδη 8} ἴο Αγσιθηΐβ δου οὗ 
[Δκὰ ας, ᾿δουρῶ ἴῃ 85 υὑμίεγεμολμπεεν," Ὧ6 ΒαγΒ τ ττὰ8 δα ΘΟ ΠΥ 
Ῥεΐνοο (π6 Ετπρδταϊεβ δοά Τίρτ9." Αραΐῃ δα σεπάεσε δ Ὁγ “Νοσιῇ 
Οουοίτίοβ.᾽" [Ιἡ ἔδοϊ, ᾿πσουρδουῖ 411 186 οδδηροβ οὗ ρορυϊδιίίοα, τδς 
Ῥαζὶ οὗ ἐδ6 ποσί ποσί οἵ Αβϑυτία τὰβ καόοσα ἴο δα ἱημεαρίϊδης οὗ 
Βεανγῖοι δηᾶ Αϑϑυσία 45 Οὐξίυστῃ. [ἡ ἴ86 ἐπ) οὗ Ναζδαζ)- ϑίη, [πὸ ἰσΐην οὗ 
Ουϊίυπι τας ἃ ἀεάϊοδίοσυ οὔετίηρ ἴῃ Βαγ)ουΐα δῖος οουἰδίη5 δη ἴῃ- 
δορίίοα τιϊείοεα, 11ἷκα ἔμοϑα οὗ Νζγαζη-ϑίη, ἰῃ Βαρυ]οηΐδη. Αϑδυτσθαδηϊ- 
ῬΑϊ, ἴῃ δὶθ Αππαὶς ((οἱ. ἰδ, 102), Βρδα 9 οὗ ἐδ Κίηρβ οὗ [86 ἰδηὰ οἵ 
σαϊ. Οαδθασι, ζόονόσηος οὗ Ουτίιη, ΣΩΔΥ 1 15}}7 δανα Ὅθεη ο8116ἃ γχον- 
ΘΓ οὗ ἴα Μίοάοθ, οὐ ἰπρ οὗ Ουἱὲ ἴῃ {δ6 8οῆβϑε ορίογεά ὮΥ 
Αϑδυγθδηϊΐραῖ. 
Α βίσουνβ διφιυσ,οηΐξ ἰῃ ἕδνοσ οὗ Οἱσηλ 5 μανίην Ὀδοη τεραζάδα ΌΥ ἴ86 

Βαγοι ΐδη58 858 δ γαοίης Μοάϊα 15 ἐμαὶ Μοάϊα ἰ8 πονοσ τηεηςοπδά οὐ 
186 ΒαΌγ]οηΐδη τορυταθηῖβ Ὀοΐοσο ἴπ6 ἰἶσηα οὗ Χογχεβ, ἐμαὶ Οσυϊίηι ἀ6- 
εἰριῃμαίθβ τ86 τερίοι οὗ Μοάϊα ἴῃ 86 ΟΟἿΥ οτὶρίηαὶ Βαδγ]οηΐδη ἀοουπιοηξ 
τηοηςοηΐηρ (δαὶ ρετὶ οὗ ἴδε νοσᾶ; δηά ἴπαὶ οἡ ἴδ οἵδος Ὠδηά, Οσυϊυτη 
θ οὶ τηοηϊοηυοά οὐ ἐδ Βεδίβίυη Ιηϑοσγριίου, Ὀμὲ Μαάδ ἀδηοῖθβ [86 
τορίου ἀοηοίοα οατῖας ΌΥ 86 Βανγοηΐδη νογά Ουΐη. Α τηοάογη 
ἐΠυείγαϊίοη οὗ ἀὐβογοαῖς Ὡδηλ65 ἔοσ [86 Β4516 ΟΟὐΥΈΓΥ 198 Οεὐγσιβδονυ, 4116- 

ΣῬΑΡΟ 121. "Ηείου οΓ Βαδγίοπία σπά Α “εγνία, ῬΑρΡο 124. 
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Τρδουοῦ, ἴποη, 85 Ηδγοάοίαβ᾽ τηϑῖος Αβίγαρθς ἴο 
Ὦδανο Ὀδθη ἱίηρ οὗ Μεάϊα δῃά ἢϊ5 οαρὶϊαϊ οἱἷν ἴἰο βανθ 
Ὀθοη Ἐοραΐδηδ δηά (6 σονοϊ θά ἔσοορβ ἴο βανο Ῥδθθῃ 
Μεάθϑ; δηά δ5 ἴῃ ἱηβογίρίζοηβ ταδί Ὠἰτη ἴο δᾶνθ 
Ὀδοῶ Κίησ οὗ Οσυΐ,, οὐ συΐυσι, [π6 σενοϊτθά ὑσοοὸρϑ 
ἴο παν Ὀδθ {86 δοβί οὗ Μδαπάαδ, ἢϊ5 οαρὶϊαὶ οἱζυ ἴο 
ἤανο Ὅδοη Ἐοραΐδηδ, δι Οοῦγγας ἴο ἤανα Ὀδοη {πὰ 
ΒύσοσσσοΣ οὗ Αβίγαρο ἰῇ [86 σονογησηθηῖ οὗ Οσἰασῃ, 
που ρῆ 465 βυδογάϊηδία ἴο Ουγὰβ [Π6 σοησθοσοσ οὗ Αβὶγ- 
ΔΡΘΞ; δῃά ΔΙ, ᾿παϑυ οὗ 85 [ἢ ]15 ΟΟΌΓΣΥ 85 [6 ΒΟ ΟΘΘ5ῸΓ 
οὗ Αβίγαροϑ ᾿ίηρ οὗ Μοϑάϊα, οσ οὗ [6 Ὠοβί οὗ ἰῇ Μαηάας, 
5. δαϊά 1 16 Ναδυηδ-Οὐγὰβ Ολγοηίοϊα ἴο Ὦδνα σΡ- 
τυτοά Βα γίοη ἔοσ Ουσγαβ; 1 15 οί ἔαγ ξοϊοποά ἴο ΞΏρροβθ 
ἰδῇ (οῦσναβ πΊΔΥ πᾶνὸ ὈθοΏ οδ]166 ὉΥ ἢ15 δυ δ᾽] θοῖδ, αἱ 
1οαϑὶ 1 ὑπ6 Ασαυγθδη τοηρτθ, [86 ᾿ἱηρ οὗ {π6 Μράοϑ, δηά 
μα Ὧὶ5 βοϊϊοσβ, 815 βυδ]θοῖβ, δά Ὠἰγηβοῖξ, δν δανα 

Ὅδοη οΔ]16 ἃ ἴῃ {π6 βδαπλα ἰοησιο Με65. 

ταδφῃο, Ὠου ϑο πᾶ; δῷ δηςϊοηΐ, Η61145, Οτεςοία, ἰδ οὗ 8 1ανααε8. 
Α τῦοσε δηοίθηϊ 8.111 ἰ5 Ἐϊασα, οι ἀρΡοατβ ἰῃ οἴδες ἰαηρτασοα υποῦ 
πὸ πᾶτηθβ8 οὗ ὕπαρα, Ἡδίασηίαρ, δπᾶ ϑυβίδηδβ γαίῃ, ἐξ βθοσῃβ οἷἶδδαζ 
ἔτοται ἴδ τοΐίοσοζοθϑ ἴο 86 ἀσϑβίσυςϊξίοη οὗ Αβίγαροβ Ὁν Ουσιβ, ΟΣ τὸ 
βηά ἐπ δα Βεαδγ]οηίδη ἀοουσηρηῖς, ἰδαὲ Οσυξίυτα δοά Μοάΐα ποσὰ [δα 
ΒΑΙ6 ΟΟἸΙΩΊΓΤΥ ἰῃ ἰδ6 οπβιηδίίοι οὐ {πὸ ττιΐεσβ οὗ τδοϑα ἀοοιπιοηΐβ. 
ΤΏυ5, ἴα ἰδ Οντγυϑ᾽ Οἴαν Οὐ πάοσ, 13, 10 ἰ5 βαϊά ἰδαὶ “Μασγάαϊ οδυϑεά " 
{πὲ ἰδηά οὗ Καὶ (1) ἐδ ἰοϊαῖτν οὗ ὑπ Βοβὲ οὗ (6 Μδηάδβ, ἴο ον δὲ 
{πὸ ἴδοϊ οὗ Ογγιβ." [Ι͂α {86 Αι Ηρα Οὐ] πάοτ, γα ἀγὸ ἰηΐοσιηθά παῖ 
Αϑβίγαροβ ἐδ Κίηρ οὗ ἴα δοβὲ οὗ Μαηάαδ, ἰοχεῖδος σι ἢἰ5 ἰἸδληά δηά 
[6 ἰὴ 819 Ὠοΐροσβ, οσα ΠῸ ὩΊΟΤΟ, ὈδοδΌξο ἰδ Ὠοκὺ δα Ὀδοη βοδιίοσοά 
ΌΥ ἴδ 51:61] δου οὗ Ογγα5 κίηρ οὗ Δηζδῃ, 86 {0116 ναϑβαὶ οἱ Αϑίγαξος; 
δηά ἰδαξ δα ἰατίος μαά Ὀδοη οαρτατοά δηά ἰδίκοη ὈΣβοηοσ ἴο [86 ἔοΣΙΏΟΓ 8 
δι." Ι͂π ἴδ Ναρυηδιά- Ουσὰβ Ολγομίοϊς ἰὰ 18 βαϊά ἰπδὶ 186 ἴσοορβ 
ζονοϊοά αραϊηϑὲ Αϑέγαροβ δηᾶ ἰῃδΐὶ 6 νὰ οδρίιτοα δηά ἀεϊϊνοτοά ἰπῖο 
[86 Βαηάς οὗ Ογγυβ, γ8ο δάνδβηοεά ἰο Εςδαίδηδ πα σαρτϊδὶ οἱἶν, τ ἤοσα 
Ὧ6 ἰοοῖς εἰἵνοσ, ροϊά, δά οἱπεσ βροὶ 8 αῃὰ Ἵοαγγίοα ἔθη ἴο 186 ἰαπά οὗ 
Αὐϑῆδη. [δἴοσ ἰῃ δα βάπιθ, 1 18 βαά ἐπαὶ Οοῦγγεαϑ ννὰ8 π6 ρΌνοστοῦ 
οὗ συδυπι ον Ἰζαῦ, 

: ΒΪς, 1, 107-130. 3 (Οἱ. ;, 11-.8. 
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1 τηυβί Ὀ6 τουημοσηρογοά ἤογα ὑμαὺ δα 11:0{16 γα ΚΟΥ 
αὐουῦ [6 Μροάδϑβ δηά Ῥοσβίδῃβ βῆονγβ (δὶ ἔβοσο ννὰ5 8 
οἷοβα σου ϊοηβηίρ οχίβησ Ὀαοΐσθθα ὑβοη. Δοοογάϊησ 
ἴο ὑμ6 ὈΣΌΙΙοΑΊ δηα Οτοοῖκ τοοοσγάβ, ἰΠ6Υ σψόγα βαῦ- 

δίδουν οὔδ Ῥθορΐθ ἰῇ γὰοβ δηά ἰδηρίαρθ. Οἡ [86 
Βοδίβίαη προσ ρύίοη, Ταγίαβ ἰσοαῖβ (6 Μοάθς- δηά 
ὯΟῸ οὔποθ δ5 ἰδ οαιδῖὶβ οὗ (δ6 Ῥεογβίδῃβ. Τα 1η 
ΒΘΟΌΟΩΒ ἱ, 10, 11, 86 βρϑδαῖκβ οὗ Ῥογεία δηά Μεάϊα δηά 

[6 οἰξοσγ Ὁγονίῆοθβ. [|π ϑϑοίϊοῃ :χ, 12, [6 88υ5, 

ὮρΙΘ ψαϑ ΠῸ οὔδ, Ὡδίΐποσ Ῥογϑίδη τοὸσ Μοάς 2Ὸσ 

ΘΏΥΟΠΟΘ ἔσοπι ΟἿἹἿΓΤ ἔδυ, το ψνουϊά ἤανο ττοϑιεά 6 
Κιηράογῃ ἔγοστῃι ϑυηθσαϊ5 [π6 Μαρίδῃ {111 οδγθ. ὙΤδ6 
δοδί οὗ ϑυλοσάϊθ᾽ ἰπηράοσῃ νγγχὰ5 αὖ “Θὲ καυδηνα ἢ ἴῃ {π6 
Ῥτονίηος οὗ Νίβαγα ἴη Μεάϊ." Αρϑίῃ, ἱπ βϑοίίοῃ ἱ, 
14, Πθαγίυβ βαῦυϑβ, “1 ρἰδοθά ἰδ ρϑορῖία 1π ἰῃϊ5 ρΐἷδος, 
Ῥοσβῖα, Μεάϊα, δηά ἰῇ οἵμεσ Ὁτσγονίηςθβ.᾿ Αραίη, 

ἴῃ 11, 14, ὯὮδ6 βδοηάβ ἃ Ῥεγβίδη δῃά ἃ Μοάϊδῃ δγίν υπᾶδσ 

μα οοτητηδηά οὗ Ταϊκῃσιδθραάβδ, α Μεάΐδη, δραϊηβὶ δῇ 
ρτιϑίηρ ἴῃ ϑαρασγίία. Αραΐῃ, ἴῃ 1, 6, ἢ6 βοπβ οαὖῦ {8 

Ῥεσβίδῃ δηά {86 ΜΜεβάϊδῃ στὴν δραϊηδὶ δὴ υρτὶϑὶηρ ἴῃ 
Ῥεγβῖα ἰίβοῖξ. Ι͂ῃ 11, 14, 6 βοηᾶάβ δὴ ΔΙΓΙΩΥ δραϊηϑὺ 
Βαρϑυίοη υπάδρ οοσητηδηά οὗ α Μοάΐϊδη, νιπάδίτα ὉΥ 
ὩΔΙΏΒ. 

Ιη [86 Βεαθυ]οηΐδη οοηίσαοι ἰδ] 6 5 οὗ δ σεῖρῃ οἔ 
Χοῦχοθ, να Βπα Μοάϊα τηθηϊοηθδά δἰοηρ τ ἢ Ῥοσϑία ἴῃ 

186 1|165 οὗ ἃ πστδοσ οὗ [86 ᾿ηβοσιρίΐοηβ. ἘΕῸΓΣ ὄδχϑηρίδ, 
ἴῃ ἴμ6 Αεἰς οἤἩ 6 διᾷ Οοηργοδς οἱ Ογίομίαϊςίς, ϑίγαϑϑ- 
ΤΆΒΙΟΙ 885 ρίνθῃη ἃ ἡ οσ οὗ οοηὐγαοίβ ἔσομῃ [δα {1Π16 
οὗ Χογχθθ. ἴΙ͂ὴ Νο. 19, [86 βυ βοσιρύίοῃ γοαάϑβ, “ΧΌΓΧΘΒ, 

Ἰηὴρσ οὗ Ῥογϑία δῃά Μοάϊα᾽"; δῃά πῃ Νο. 20, “Χο γχοβ, 

κιὴνρ οὗ Ῥογβῖα δηά οἵ {πὸ 1δηά οὗ ἰῆ6. Μεοάσξ." 90 δἷϑο, 
ἷῃ νοΐ. ἱν, Νο. 193 δηά Νο. 194, οὗ δε :ῃβογρίξοβ 
ΡαΌ ΙΞμοα ὉΚ ἰδ6 γογάογασίαί ποῖα Οεπο]]ςομαῇ! οἱ Βοττη, 

γὰ δηά “Χογχοβ, (Κίηρ) οὗ Ῥογϑία δῃά Μεάϊα, κίηρ (9) 
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οὗ Βαδυΐοη (ἢ) δπά οὗ ἰδ ἰδπάβ.᾽᾽" Τυνεϊίς, Νο. 23, 
τοδάξ: “ΧΟγχοβ, Κίὴησ οὗ ἴδ6 ἰαηάᾶ οὗ Ῥεγβία δηά οὗ ἰδ6 
ἰαπά οὗ 6 Μροάσδβ." [Ιἡ {6 Μίᾷογραπ Οοἰοοοη, νοΐ. 1, 
85, γα τοδά: “"Χογχοβ, ἱΐηρ οἵ ὑμ6 οἱἷγ οὗ Ρεγεῖα (διά) 
οὗ [ῃ6 οὐζγ οὗ Μράϊδ,᾽᾿ οἷν Ὀοίηρ υϑοα ἔοσ οουπίγγ.3 

Ιὴ τς Οσγεοῖκ υγιΐοσβ οὗ ἴπ6 ΒΕΓ οδηΐυγυ Β. Ο. [86 οτγ- 
αἴπαγν ἀδεϊσηδίύοῃ ἔοσ ἴπΠ6 ρϑορίβ δῃ Κίηρβ νγὰβ Μαϑάοσ, 
ηοῦ Ῥεγβίδῃ. 3 

2. Τα βϑοοῃά δεϑυτρίίοῃ 15 ὑπαὶ ἰῃδ6 δυΐδοσ οὗ 
Ὠδηϊοῖ ἅἀοσίνοα τοδὶ οὗ 815 ἱπέοστηδλίίζοη δροιῦ [6 
οοπαπεϑὶ οὗ Βαῦυΐίοη ὉΥ ὑμ Μεάδϑβ ἔσοσῃ οοσίαϊῃ ρ85- 
ΒΑΡ65 1η Ξαἰδῇ δηά Τογεηίδῃ. Ὑῶθθο ραβϑαροϑ τοδά 85 
[ο]ονϑ: 

“ΒοδοΙά 1 5881] 5τ ἂρ [6 Μοάδϑ αραϊηβ ἱθτ, ν Ἰοἢ 
5041] ποὺ στοραζά βινογ᾽᾽ (15. χα, 17). “ὍΟο υρ, Ο Εΐδπηι, 
Ὀοβῖοσα, Ο Μβεάϊα, δοοογάϊωηρ ἴο [86 5,ρῃίηρ ὑδοσγοοῦ μανα 
Ι τηδάδ πθ6 ἴο οϑδαβθ᾽" (15. χχὶ, 2). “ἹΜϑαῖκα Ὀσιρβι {π6 
δῖτοννθ, ραΐδοσ ὑῆ6 βῃ 16] 45 ΤἸομονδῇ δίῃ βεσγεα ὡρ (Π6 
βρὶτιὶ οὗ [86 Μεάββ. ἘὸῸγσ ἢϊ5 ἄδνιοθ 15 αραϊηβί Βαρυίοη 
ἴο ἀδβίσου 1. (76 σ. 1, 1). “Ῥγδραζα [86 ῃδίίοῃβ δραϊηβδιὶ 
Ὦοσ, [ἢ ἰηράοχηβ οὗ Ασαγαῖ, Μίηηὶ, αβὰ Αϑςῆϊκοηδζ.... 
Ῥγθρᾶζγα δραϊηϑὺ Ὧδσ (86 πδίϊοης ψιλὰ [ἢ6 Κίηρβ οὗ [86 
Μαεάεδϑ, {86 οδρίδαίϊῃβ ὑβογεοοῦ δηά ἰδ συΐοσβ ὑπογϑοῦ 
.ο.ς ΤῸΣ ΘΥΕΓΥ Ῥύτροβα οὗ Τεδονδῇ 541] Ὀ6 ἔ.18116 ἃ 
δραϊηϑῦ Βαρυ]ο᾽ (Τ76γ. 11, 28, 20). 
1 ν1]1 Ὅ6 ποϊεά (1) δαὶ ὑπ πδύϊοηβ σιθηϊοηδά ἰη 

{656 Ὀσορἤθοῖθα τ Εἴδυ, Μϑαάϊα, Ασαγαὶ (ἱ. 6., Ασ-- 

ταθηΐα), Μιηηΐ, δηᾶδ Αϑθκοηδζ; οἵ ψὩϊοδ 811 δχοορὶ 

1 80 εἷ3ο πῃ Ενεϊῖ5, Νο. 4, διά ΘΟ 118 δηά ΥἾ, 181. 
3 ὅ66 ἔδα δυΐδογ᾽β αγιὶοῖθ οὐ ἐδ "“τὶι 65 οὗ [86 Κίηρϑ οὗ Ῥοσβίδ᾽" ἴω [88 

Ῥεσίξοκνε! Ἑἀμαγάὰ ϑασδαι,, Βοτίϊη, 1915. 
3 ὅ66, ἴογ Ἅχασιρῖο, Ηϊοσγοάοϊυβ δηά Τδυογάϊάοβ, ἱπ Ὡυτ ΓΟῦΒ Ὀἴδοςϑ, 

δηά [ἢ6 τὐτίϊοτβ σγίϊοἶθϑ οὐ {μὲ “ὙΤ1155 οὗ Κίηρβ ἱπ πο υϊγ,᾽"" ἢπ [86 
Ῥνες. απὰ Κεί. Κευΐειο ἴοτ τ9004--5. 
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[Ὧ6 ἰα5ὺ δῖα ἔγθα θη! πδηθά οἡ δ τοηυσηθηΐβ ἔσοιι 
ἴπ6 ὑτ6 οὗ Θῃδίγδηθζοσ 111] ἴο δαὶ οὗ Αϑῃυγρδμὶραὶ 
ἱποϊασῖνα. 

Οὐ ἰδδθθ οουπίσίιοα ζδηϊοῖ τηθηϊίουβ Εἶδα ἃ5. ἃ 
Ῥτονίῃος οὗ Βοίϑῃδζζας (ν111, 2), δῃά ϑρθακβ βανοσγαὶ. 
στὴθς οὗ ἰδ6 Μεοάος δηόδ οἵ ᾿ϑασίιβ (6 Μράο; Ὀαὶ μα 
ὭΘΨΕΟΣ ΞρΡΘΔΚΒ οὗ ἰδ6 ἰαηά, Κιηράομι, οὐ Κίπρβ οὗ [6 

ΜΜεάδϑ, Ὡοσ οὗ ῃμοὶσς οαρίβϑδιηβ δῃηά γσυΐϊοσβθ. Νοιῦδοσ ἄοαβ 
Ὧθ6 τιοηΐο Μίηηὶ, Ατγαζαῖ, οσ Αςῃκθηβζ. Οὐ {86 

οἴδοσ ἤδη, 86 τοΐοσϑ ἴο Ρογβία, Ἰανδῃ, Ομ] θα, ϑυϑΏδΏ, 
ὕἱ]αὶ, διά [π6 υἱαίη οὗ γα, νοῦ ἃγὸ ποὺ τηθηϊοηθά ἴῃ 
{886 ρῬαββαρθβ οἵ ἰβϑαϊδῃ δηά 7οσγοηηδῃ οἱϊθὰ ὃν Ῥχοῖ. 

: ἙΪατι 158 στηοηἰὶοηρά ἔγοαο!ἷγ ἴῃ δα ἱπϑογριΐοηβ ἔσο ἰ86 Οἶσηα 
οὗ Ιβαϊἰδῇ (6. σ., ΌΥ ϑαζγξοω, ΚΒ ἱΐ, 40; ὉΥ ϑοπ:θοπεῖρ, ΚΒ 102, 104, 
1ο6; ὉΥ Εβασῃαδάοη, ΚΒ 128, 144; ὉΥ ΑΞῃυγθδηϊραϊ, ΚΒ ἱΐ, 180-214 
Ῥαβϑίση). 7]7οσοηαδἢ Βρθακβ οὗ ἰδ6 Κίηρβ οὗ ΕἾδπὶ (χχν, 25), απά οὗ ἐδ8 
ἐσηροπάϊηρ ἀεπισυοςίοι οὗ 115 Κίηρ δηά ὑγίῃοεβ (χχ, 235-390). Νοῦυ- 
οὐδδάφοζζασς οθβ τοὶ τηθηϊου Ὁ. Ναδυπδία σεΐοσβ οὐοα ἴο δα ἔσιξέ οὗ 
(6 ἰληά οὗ Εΐδπὶ; διά οὔοα ἰο [ςῃῖασς ἐδα υὐϑϑίσγοβϑ οὗ ΕΪδπὶ το ατνε 115 
ἴῃ ὅ:384 (Ζεβηρίυηδ:] δησάου, Νεμδαδνϊοηίδοῖε Καὶ ὄπ  γείδολν εν, Ὁ. 276, 
δῖ, 41, δια 292, 1, 15). ατία5 Ηγβίδβρὶβ ρυὶ ἄονῃ 6 σορο] θη ἴῃ ἐξ, 
μος ἢ οοουστοά βΒΟσ Υ δἴξοσ 8.15 δοοοββδίοη (Βεξ. [η50. ὃ 16), δῃά ἰΐ 15 
ἰγοαυ θῖν τος οηοά Ὀγ (86 Ῥεγξίδη Κίηρϑ 85 ἃ ὑχονίποα οὗ ἐδμοὶσ Ἐπ, γο. 

Μεάϊαᾳ 15 σθαι θη! παηθᾶ οὐ ἰδ6 ϑϑυτίδη ᾿ωϑοσρίίοηβ ἔσοσῃ 5881- 
ΤΩΔΏΘΖαΣ 1 οὐμνασά (ΚΒ ;, 142, 180, 1, 7, 18, 28, 132, 146). Ιὲ 
ΟΟΟΌΣΒ ΤΏΔΩΥ ἰἶσοβ ἰῃ [86 Βοδίβίη Ιηβοσιρίίζοη ἰη [Ὡς ΒΑΡΎ ]οηΐδη τοορη- 
δίοῃ 845 τῸΪ1 69 ἰω Ῥοσβίδη δηά ϑυβξίδη. 11 ἰ5 ἑἔουῃηά δ'ϑο οἱ ξοβ Βεῦγ- 
Ἰοηΐδη ἰδ 1615 ἔσουι ἰδο ἄγ γϑασβ οὗ Χογχοβ. ΟΟΣΏΤΏΟΩΪ οἰβο ἤοσα οὐ 
1)ὲ Βανγ]οιΐδη ἀοσιυπιοηΐβ, σαϊτ σα 15 υδοὰ ἰο ἀδηοῖδ υδδὲ ἰἢ6 Αϑϑυσίδηβ 
(411 Μοάϊα (ἐε. ς., οἁυ 5ἰεἷα Ναῦ.-οη. ἱν, 21, δηά Ογσ.-Ογ]., 13 δηά 21). 
Α ἰδἰγτά ἀοοίσηδίίοη ἔος {8 οουπίσγυ 5 “ἰδὲ απ οὗ Ἐοδαΐδοδ᾽" (Ναῦ.- 
Ογε. Οδγοωϊοῖο, Β. 3, 4, δηά ϑίσγαββ. Ουσ., 60, 16). 

Αγσασγαί 685 ἴδ ἤδηπλδ οὗ Ασσωθηΐα 15 οοσσου ἴῃ Αϑϑυγίδη δι Βαρυοηΐδῃ 
ἔσοιι ϑ,δἰσηδαθζογ᾽ 5 ὑπ ἰο [δαὶ οὗ Ὠασγίυβ Ηἰγειδβρὶβ (ΚΒ ὶ, 144, 164, 
δ,6, 18, 146; Βεπίϑέμη, δῇ 26, 52). Μίπηϊ οοςυζβ ἴῃ Αϑογγίδη ἴσοι [88 
εἶπιο οὗ ϑμδίυηβδβηθζοσ ἰο Αϑδυσϑδηῖραὶ (ΚΒ ΊῚ, 146, 1γ8, ἰδ, 128, 178). 
1 ΑΦἤκοηδΖ θ6 ἰδ6 βαπιθ ε5 ἀϑβαυζαὶί, 1 15 σηδηϊοηδθά ἔνοθ ἴῃ [δ6 

ἐηϑβοσί ρου οὗ Ἐξαγῃβαάάου (ΚΒ ἰδ, 146. 866 ]εγεηχίδϑ, Τὰς Οἱᾷ Τεςία- 

“πη! ἐπὶ ἰδ Πιἴρλ! οἢ 86 Αποΐεη! Ἑαςί, ἱ, 283, αρα ΚηυάίζΖου, 44 5: γγίξολε 

Οεδείς απ ἀεη ϑοπμεηροί!, ΝοΒβ. 223-25). . 
9 
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Οογηι. [Ιπ νίον οἵ [656 ἔδοῖβ, ον οδῇ 10 Ὀ6 5Ξαἱά {πα 

Ῥδηῖοὶ ἄογινοα Ὧϊ5 ἱπέοστηδίοῃ 85 ἴὸ [π6 οοηαποβὶ οἵ 
Βαδονίου ἔσοσι [8656 βουγοθϑῦ 

4. Τδα Σϊτά ἀϑϑυσζηρίζοῃ δάσια ὑμαῦ [Π6 δαΐδοσ οὗ 
Ὁ δοΐοί Κηον ἰδδὲ [86 Ῥογϑίδη δρῖσα δά σγονῃ οὧἱ οὗ 
{8ὴ6 Μοάϊδη ᾿ηράοσῃμ. Βαΐ Ῥχοῖ. (οσῃ] δββϑοσίς (δαὶ 
{815 Κηονίεαρα νγὰβ 4 “᾿Ἃ1π| οοπεοίουϑηθϑβ." Α5 ἴο 
δῦ Π6 στηθβϑῆβ ὈΥ (δὶ ρῆταβθ Ὧ6 ἄοθβ ποῖ δ] ρθίθη 
1.5, ΠΟΙ ἄοοϑβ δ6 ρ»ίνα ΔΩΥ͂ ΘΧΘΙΏΡΪΘΘ, ΠΟΥ 8ΩΥ Ὁτοοῖ οὗ 1. 
1 δ τηθβϑῆβ ἰδαὺ ἰδ δαῖμον οὗ Ὁ δηῖοὶ βαΥ5 11.116 Ἔχρ οἱὴ 
δϑουὶ {86 τοϊαϊουβ οχίϑυησ Ὀοίνοθῃ Μοάϊα δηά Ῥογεία, 
1 “111 θ6 δαάτοῖϊἰ68ἃ. Ὁ Δη16ῖ, ᾿μἀθοά, βρϑαΐϑβ οὗ {π6 ἰατνϑ 

οὗ {ὴ6 Μοάοϑβ δηᾷ Ῥογβίδηβ, δηά βαὺ5 ὑπαὶ ΒεςβΖΖατ᾽᾿ 5 

Ἰἰηράοτσῃ νὰ5 αν δηά ρίνεη ἰο [868 Μεάοβ δηά 
Ῥοσείβηβ," δηά 1ηϊοσρσγοὺβ [6 ἔνο Ὠοσγηβ οὗ {πΠ6 τδῆὶ ἰδαῖ 
γα 5 566} 1Ώ 15 ν]5ίοῃ 65 ἀθηοίζηρ π6 Κίηρβ οὗ Μράϊα 
δηάᾶ Ῥοσοΐα, Ὀοΐῃ Βοσβ βργηρίηρ ἔσοσῃ {π6 βϑάσθ δοδά, 
Ῥαΐ [6 Ῥογβίδη Ὀοίηρ ἰαΐοσ δηά ἰρῆοῦ ἴπ8η {86 Μεο- 
ἄδη.2 Ἠδ 8805 δἷϑο ἰῃμδὺ Ὁ δηϊοῖ ὑσοβροσοά 1ἢ {ῃ6 
ταίρῃ οὗ ᾿ϑασγί5 δηά ἴῃ [86 τοῖρῃ οὗ Ουσὰς [86 Ῥοσγεβίδη ; 
δ. 5ρϑαῖϑ οὗ πα ἢγβὺ γϑὰσ οὗ Ουσγαβ πο Ἰδηρό δηά οὗ 
ἰδ τὰ γεοὰσ οὗ Ουσγιβ, κίηρ οὗ Ῥοσεία," οὗ ὑδὸ Εσϑὶ 
γοᾶσ οὗ δγβ ἰδ6 Μεάο,7 δηά οὗ {μ6 ἤτϑὶ γϑᾶσ οἵ 
᾿λατίυβ [86 5οη οὗ Χοσγχοϑϑ οὗ {π6 5βθϑά οὗ ἰε Μράρ, ννῶο 

δαά Ὀδθῶ τηδάδ Κίηρ ονοὸσ ἰδ6 σϑαίση οὗ πε (βδίδοδης. ὃ 
Ηδ 8605, ἔυσίπον, ὑμαὺ {15 Ῥατῖαβ ἔῃε Μεάε σεοοῖνοά 

1πὴ6 Ομεδίάοβδη Κιηράοση, θα ἣθ γγχαὰβ δροιί εἰχίγ- το 
ὙΘΔ15 οὗ ἀρα,9 δηῃά ὑπαὺ Ὧ6 ογρδῃΖοά (ἢϊ5 Κἰηρσάοσῃ ἴοὸσ 

ΡΟνοσησηθηΐαί ὈΌΓγροβοβ. 5 ἘΠΠΔΙν, ἢ6 βρϑαῖβ οὗ ἃ 
“Ῥείηςθ οἵ Ῥογείβ 11 δηά οὗ “"Ἰτρβ οὗ Ῥογϑία. "132 

Βεΐ 411 [15 ἄοοϑς ποῖ ἱτπυρῖν ὑδαὺ δ6 8δδά δ ἀϊτι οου- 

:ΥΙ, 8, 12,15. Ξῃ0Γ,, 28. 2 11, 3, 20. 4ΥΊ, 20. 
5], 21. 6 Χ, 1. ΧΙ, 1. ΙΧ, 1. 
ΓΙ, 1. ΣΟΨΊΙ, 2-4. τα Χ, 13, 20. τ Χ, 15, χὶ, 20. 
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Βοϊο 5: 655 ἰδαΐ [86 Ῥεογβίδῃ ουυρίτο μδά ρσοόνῃ οαἱ οὗ {86 
Μράϊδη Κιηράοχῃ---ἃ 5 Ὀ]6οῦ τ ]οἢ Ὧ6 ἄοοβ ποῖ ὑσοροβθ 
ἴο βίαϊο οσ ἀϊβοιββ--Ὀπὺ γαῖδοσ δὴ οχαοὺ Κκηονϊθάπο οὗ [86 

ἴαοϊ δαὶ ἴδ6 Ἰἰησάοτμῃ οὗ αγί5 [ἢ6 Μρεοάδθ δά Ὅδεη 
Θϑιδ ὈΠ]5ῃ6α οὐ {86 ταΐηβ οὗ [6 Κίηρσάοπι οὗ ἰδ6 (Βδ81- 
ἄοαηβ ψῃϊοῦ ἢδά Ῥδοη οοπαμπεγεά ἔσομχ ΒΘ βῇδζΖζασγ. 
Εὸσ ποίϊςα (1) ἐμαὶ [π6 δυΐμος οὗ ϑζδηΐοὶ ἄοθς ποῖ οδ] 
ΘΏγΥΟΙΘ “᾿Κίηρ οὗ Μοάϊα᾽᾽ οὐ “Κίηρ οὗ ἰδ Μεάεϑ᾽᾽; 
(2) ὑμαῖ δ αἷνσαγβ ρυΐβ ἰῆε Μεάορϑ Ὀεΐοσα ἴῃς Ῥεσγείβδῃβ, 
85 11 Ὧἢ6 Κηθν ἰδαὺ {πΠ6 Μοάϊδη ποροοην δα Ὀσγοοθάρά 
186 Ῥεγείδῃ; (2) ὑμαῦ Τϑασία5 ὑμ6 Μοάβδ 15 βαιά ἴο ἤδνδ 
τοσεϊνοά [Π6 ἰηράοιῃ οὗ Βεἴβμδζζασς ἰδ6 Ομαϊάσδδη; (4) 
[παῖ ἢδ τηδβκοβ Ουγὰβ [86 Ῥεογβίδη ἴο 6 [86 τεδὶ βυς- 
ΟΟσβοσ ἴο ἴδ ροννοσ οὗ ΝερυοδαάηρζΖζΖαγ, κίηρ οὗ Βα θυ 

(1, 1, 18, 21, νἱ, 29); (5) ἐμαὶ 6 ἄοθς. ποὺ ρυτροζί ἴο 
ἄϊβουβϑ π6 οὔρίῃ οὗ ὑπ6 Κίηράοτῃ οἵ Ῥοσβία, ποσ ἐΐ5 
τοϊαιίοῃ ἴο Μεάϊαᾳ; (6) {μαὺ Ὧ6 οἶνος [86 γϑδζγβ οὗ 186 
Τεὶσηβ οὗ Βείβῃαδζζασ, ᾿αγαβ, δᾶ Ουὐσγαβ, δησ οἵμοσ 

᾿Ἰτοπ15 οὗ Ἰῃηξοστηδίίοη, ψὩο αὐΐζοσὺ ἐδ6 Ποποϑὶν οὗ ἢ15 
Ἰηϊοηϊίοηβ δηδ οἤδίϊίθηρσα [86 ἀδηΐδῖ οὗ 85 νογδοῖν; 

δῃά (7) ἐμαὶ πο ονἄάθησα ἢδ8 Ὀδθϑη ὑγοάυοθά ὈΥ τοί. 
ΟΟΓΏΣ] ἴο βῆον ὑπαὶ ἣθ νγαβ οἰΐμπογ αἀἰβῃοηθεὶ ἰῃ Ὧΐδ5 
ἱῃητϑη !]ΟΠ5, ΟΥ ρνοζδοῖοῦβ 1 ἢ15 βἰαϊοσηθηίβ. 

4. Ἴδα ἔουσίἢ δϑϑυσηρίίΐοῃ οὗ Ῥσχοΐθδβθοσ (Οση]] 15 
[δαὶ [ῃ6 τυτῖϊοσ οὗ ᾿ϑδηῖοὶ δά ηοϊπίηρ Ὀύὺ 8 ἀϊτη οου- 
βοϊουϑηθϑβ ἰδ οὔο6 8 ᾿δσίυ5 γον ἀ14 οοηαποσ ΒαΡνυ- 
ἷἴοη. [π|}6 ζο]ονίηρ ομαρῖοσϑ τ "111 Ὀ6 σονται πα [15 
ΘΕΒΌΤΩΡ ΊΟΏ 15 ἃ Ῥύζα δϑϑοσίίοη τιίμουϊ 8. ὑγοοῦ δηά 
ἸΠΟΑΡΘΌΪ6 οὗ Ὁγοοί. 

ΟΟΝΟΙ ΟΞΙΟΝ 

ΤΏ δῇονθ αἰβοιβθίοη 85 σῆονῃ ἰμαὶ [δ6 Ὀοοῖϊς οὗ 

Ὁ δηῖοὶ ἄοοϑ ποῦ βίδαία δαὶ [86 Μοάορς οοπαιπογοά Βϑδυ- 
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Ἰοη δραγί ἔσοτῃ ἰδ Ῥογβίδηβ; πογ ἰδ (6 Ῥοσβίδηβ οοη- 
αποτγτοά Βαρυίοη τἱϊμουῦ [6 επϑίβίδηοα οὗ ἰδ Μαάεϑ. 
Ἡρῆοθ, ἴδοσα 15 ὯῸ οδϑθ ἴὺῸσ δϑδβιγην ἰδαῦ [δὯ6 ττὶϊογ 

δά ποιῃΐηρ Ὀαΐ 4 ἀϊπιὶ οοηβοϊίουϑηθϑβ ἰῃαῦ ομσα α ᾿αγῖ5 
ἀτιά οοπμασοσ ΒαΌυ θη, που 85 ὑπ6 βἰδαϊοσηθηΐβ οὗ 

6 Ῥοοῖκ ἃζῖδα ἰῇ δβοϊαϊα Πασυοηῦ τ ἢ [Ὧ6 ἔδοῖβ τηδάθ 
Κηονῃ ἔσο οἴδοσ βούσορϑ. 



ΓΗΑΡΤΕᾺΕ ΙΧ 

ῬΑΒΙΌΒ ΤΗῈ ΜῈΡΕ ΑΝῸ ΤΗΕ ΚΙΝΟΒ ΟΕ ΡΕΆΒΙΑ 

ΙΝ 1815 δηά [86 [Ο]]ονίηρ ομαρίογβ, 111 6 οοπβιἀογοά 
8 σοῦ οὗ οὐ͵θούίοηβ αραϊηβὺ [86 ὈοΟΚ οὗ ϑδηϊοῖ οἱ 
[16 «αἱϊοραιϊίοι δαὶ [Ὁ 15 οἷοασ ἰμαὺ [86 δυΐδοσ γὰβ 
ἀεβοίουῦ ἴῃ Κηονίοάᾶρα οσ οοηξιβοά 1 ἐδουρῃῖ. [5841] 
οηάρανοσ ἴο 5ῃον (δαὶ [δ656 οὈ͵]θοῦϊοηβ δῖὸ Ὀδβθά, 
ποὺ Ὡροὴ ψνβδὺ ἴδ6 δυΐδοσ σοα ΠΥ βαυβ, Ὁ Ὡρο ἔδῖβθ 
Ἰηἰογρσγοϊαίίζοηβ οὗ δὶ 6 βαυβ8. ΤΆθβα ἔδίϑα ἱηΐογργο- 
ἰαιϊοηβ αύβϑθ Ῥαγν ἔσοτη ψγοηρ ἀδβηϊθίοης οὗ ἰδ γη5, 
ΡΑΙΕΝ ἴτοτι ἃ σὗυϊςϊπογργοίδιοη οὗ [86 τηθδηϊηρ οὗ 
[86 δυϊμοτ᾽β βἰδίοιροηΐβ, δηά Ὀδγον ἔσοσι ἰδ6 ρύγα 
ογοδίδνα ἱπηιαρὶπαίίοη οὗ 6 οὈ͵]θοΐοσβ. Τὸ ἰδὸ Εσχϑί 
οὗ [8656 Ὀοΐοηρ ἰῃ6 οὈ]͵]δοίίοης σοῦ ἀγὸ Ὀαβοά Ὡροῦ 
ψτοῦρ ἀοβηϊίίοηβ οὗ βϑυυοῦ τοσγαβ 85 βαίγαρ, ὑθοῃΐθϑ, 
πδιϊοηβ, δηά ἰοηριιθα; ἴο [6 βϑοοῃά, ἐδ δϑϑσταρίουϑ 

85 ἴο ὑδ8 ὨυτοΓ οὗ [π6 Κίηρβ οἱ Ροσϑβία ὑπαὶ σγοσὸ πονχῃ 
ἴἰο ἰδ6 διυίΐδοσ οὗ ᾿ϑδηϊοῖ, δηά ἰδὲ δὰ σηϑηϊοηθά ἰῇ 

{[8ὲ ΟΙά Τοβίαηθηῦ; ἰο {π6 ἰπιγά, [Π6 δϑϑοσίίοης ἰδδὶ 

Πατίυβ (86 Μοάθ νὰβ 8 σγαβοϑοιϊίζοη πο ἰδ6 ραβὶ οὗ 
ΒΒ αῦαβ Ἡγϑίαβρίβ, ὑμαῦ [π6 δυαΐβοσ οοῃέαβεα Παγῖιβ 
Ἡγβίδϑρὶβ ΣὮ Χεγχθβ, δηά στ Πλαγίιιβ Οοάδομπηβηηι5 
δηᾶ [δαὶ δ 5ἰαῖθβ ἐμαὺ Αἰθχαηάογ [ἢ Ογϑαὶ στοριιϊϑοά 
δῇ δἰϊδοῖς ὑρορ ὕσζθθοβ σηδάδ ὉΥ ἰδ 15 Κίηῃρ οὗ Ροσβίδ. 

ΟΒ]ΕΟΤΙΟΝΘ ΘΤΑΤΕΡ 

ὝΒοΩ νὰ ηά Ηἰπῃ (ἱ. ε., ᾿ 8161) αἰτ θα τπρ ἰο 86 Ῥεσβίδη 
δαρῖσα 8 ἰοΐδὶ οὗ οὐἷν ἴοι Ἰτρβ (ΠΏ δη. χὶ, 2; οοζῃρ., αἷ5ο, 
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Υἱὲ, 6), 118 οἷοαΣῖν ατγίϑας ἔσοσῃ 86 ἔδοῖ δαὶ ὈΥ δοοϊδεπξ 
186 πδῖε8 οὗ ΟἹἿΥ ἔουτ Ῥογβίδῃ Κίηρβ δζὸ σηθηϊοηδά ἰῃ [86 
Ο. Τ᾿; θα τὸ δπά [πα Ὧ6 πιδῖςοϑ 86 ζουζί οὗ {8656 ἐχοθαά- 
ἱΏΡΙ͂Υ τὶς, ὑσονοΐζ ἃ σον νὰσ δραϊαϑὶ ὕσζοθοο, δηά ἴῃ ἃ 
ἰἰυσαρμδηΐ τορι56 οὗ [818 αἰϊδοῖς Ὁ ἴπ6 Οσθοῖς ᾿ηρ Δ16χ- 
δηοσς [86 Οτεαὶ ἴο Ὀ6 ἀοίοαϊοά δηά ἀΔεϊῃπτοηοά---ἰς 15 οἶοαγ 
ἰδαΐ [86 δυΐμοσς 885 οοηξιθοά Χοῖχος δῃά ᾿δγίυβ ΗἩγθίδϑρὶϑ 
ὉΥ ταδί [Βοτ ομδ διά ὑπ βδγδ βοσβοῃ, δῃά σαϊξίδίκος δ 
ἰαϊίοσ ἴος ᾿ϑασίυβ Οοάδοσηδηηιϑ. ἢ 

Ιὴ 6:1, [86 ἱεσαριαίζου ἴο βυβρεοῖ ἃ οοηδιβίουῃ (οὗ [λαγί 8 
186 Μροάδ) νυ ῦτ Τασία5 Εἰ γϑίαβροβ--- σο δοίμδ!ν οτρδηϊζοά 
86 Ῥεγβίδῃ οἴαρίσο ἰηΐο “᾿βαίσαρίθβ᾽" ᾿δπουρῆ τηυςοΐ ἔστε σ 
ἴδῃ 120---ἰ8 βίζοην. Τιδάϊιίου, 1: οδῃ ὨΔσαάΐν Ὀ6 ἀουλίεά, 
Ὧ85 δῖα οοῃζιϑοά Ῥοσβοῦβ δῃά ονϑηΐβ ἴῃ σϑαῖσον αἰϑυϊποί.3 

“ΒῬασῖυβ [86 Μεάδ᾽᾽ σησδῦ Ὁ 8 τοβοοϊίζοη ἰηἴο ἴδ ραϑὶ οὗ 
Τυατῖυς Ηγβίαβρεβ, ἔαίμοσ---ποῖ βου---οὗ Χοσχοβ, νὯο δά ἴο 
Τοοοηηῦες ΒΑΌΥ ΟΣ ἰῃ Β. Ο. 521 δηᾶ δρδίῃ ἱΏ 515, δῃά ψῆο 
Θϑ Δ ὉΠ 56 α [πο 5γβίθῃι οὗ βδίσγαρίθϑβ, οουἱηρά, ποὶ ἱσιροβϑὶ- 
ὉΪν, τυιὶτὰ τη ἰπιίϊποῖ σϑοο]θοῦουβ οὗ συῦαγι (οΣ Ὀρῦθαγα), 
ψῆο βγεῖ οοουριοά Βαρνίου ἰῃ Ουὐσγυβ᾽ εμαῖξζ, δᾶ ψῦο, ἰῃ 
ΔΌΡΟΪΩ Ωρ ΡΟΝΕΓΏΟΙΒ ἰδοῖζθ, ΔΌΡΟΔΙΒ ἴο δδνὸ δοίδβά 88 
Ογτιι8᾽ δερυῖγ." 

Ὁ. σίνος ξυσίδοσ οἱΐοβ Βγοῖ. ϑανοθβ  Τἐρἦ67 ΟγίοίδηΣ 
αμπά δε Μορμειδηΐδ, ὉΡ. 524-537, 85 βδβονίῃρ “πα 
[86 τοργοβϑοηϊδίζοηβ ἴῃ [86 Ῥοοῖς οὗ ζδηϊοῖ ἀγα ἱποοηβὶβ- 
ἰοπὶ τὲ [δα ἐεποην οὗ [86 ᾿πδοσ ρου β,᾽" δηά “δὲ 

ἴδ δἷηλ οὗ [86 διυῖθοσ γγὰβ ἢοὺ ἰο ττὴΐα Ὠἰβίοσν, ἴῃ 86 
ῬΙΌΡΟΣ 8686 οὗ πε ψοσζγά, Ὀπὶ ἴο οοπδίσγαοι, ὡροῦ ἃ 

εἰδιοτγίοδῖ Ὀδεὶβ, που ρἢ τορασγά655 οὗ [86 ἔδοϊβ δ8 [86 
δοίδι! οοουττοά, οατγίηρ το ρίουβ Ὠδγγαίνοθ (ΟΣ 
“Ηαργαάαΐ").᾽" 

: ΟΟΥΩ 1, Ζἰγοδωοδέον ἰο δα Οὐποπίοαϊ Βοοῖς οἱ ἰλε Οἷά Τεείανιρηί, 

ῬΡ. 385, 386. 9 Βεδτδηηβ, ϑαπίεϊ, Ὁ. χὶχ, 
86 τίνος, ζῶ, α 56 Ο. Τ΄, Ὁ. 5οο. 
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ΑϑοΌΜΡρτΙΟΝ5 ΝΨΟΙΝΕ. 

Τδογα δῖ6 Ὦ6γα [86 [ΟἹ] οννίηρ δϑσυσηρύϊουβ: 
Ι. Τδδῦ [δε δαίΐδῃογ βίδϊεβ ἐμαὶ ἴῃ6 Ῥογβίδῃ δαιρίτγα 

δά 4 τοίαϊεῖγ οὗ ουἷν ἴουγ Κίηρβ. 
11. Τῶδι οὐΐν ἴοι Ῥεγβϑίδη Κίηρβ δῖὸ σηθηςὶοηθά ἱῃ 

[86 ΟΙά Τοβίδσηθηί. 
Π1Ι|. Τῇαδὶ Πϑδσαβ [6 Μαάδ 5 γαργοβοηϊθά δ5 δῦϑο- 

1αἴα τυῦΐογ οἵ [86 Ῥογβίδῃ δωρίσα δῃά δ5 μβανίηρ αἰν:άδά 
1 Ἰῃΐο 120 βαΐσζαριββ. 

ΙΝ. Τἤδῦ ἰδα δαῖδογ οὗ Ὁ δηΐοῖ βξῃρροβθά Χογχοβ [6 
Οχγοδαύ ἴο Ὅ6 86 ἔαίδος δηά ποὺ ἴῆδ βοὴ οὗ ᾿ϑαγίυς Ηγϑβ- 
[85Ρ15. 

Υ. Τδδῦ δα δυῖδοσ οὗ ᾿ϑδηΐοὶ οοηξιεοά Τ᾿ ασίυβ Π6 
Μεάδ νυἱἱῇ Ῥαγῖας ΗἩγϑῦδϑριβ. 4 

ΝΙ. ΤὨαδὶ αγβ ἰῃς Μεάδ στη ἢᾶνα Ὀδοη ἃ γϑῆβρο- 
ἰἰοῃ ἱηΐο [ἢ ρεαϑὶ οὗ ᾿ϑαγίυβ Ηγϑίδβρίβ. 

ΝΙΙ. Τδαὶ τδ6 διῆογ οοηξιβοά ατ5 Ηγϑίδϑρίβ 
δηᾶ Χογχοβ ΌΥ στηδκίηρ ἰδθγῃ ομδ δηά {ῃ6 βαιθ ρεγξοῃ. ὅ 
ΝΠ. Τῶδὺ ἢθ υὐὐϑίακο ᾿Ῥδᾶσὰβ Ηγδίαϑρι ἴ[ῖὸγ 

Τλαγίυβ Οοάοτσηδηηι5.7 
ΙΧ. Τδμδῦ {μ6 διυῦδμογ βἰδίθϑ ὑμαῦ ἰδ6 αἰΐδοϊς οὗ [88 

ἔουτίἢ ᾿ἱηρ οὗ Ῥεγβία οὐ ὕσγϑθοα νγγχὰβ8 τερυἷβδοά Ὁ Αἱθχ- 
δηᾶογ ἰἢ6 Οτγραί. 

ΑΝΘΝΕΒ ΤῸ ΤΗῈ ΔΘΘΌΜΡΤΙΟΝΒ 

Ι. Τῇ δυΐῃοσ ἄοοθϑ ποῖ 580 ἰμδΐ 86 Ῥεοσβίδῃ θρῖγα 
δά οὐν ἔουγ Κηρβ. Ὁ δηϊσθὶ χί, 2, ψψῃϊοὶι Ῥχγοῦ. ΟόσγῃΣ 
οἰΐθ5 ἴο βϑῇον (815, τοδαάβ 85 [οἹονβ: “᾿Δπάᾶ τὸν Ψ1Π11ΠΙ 

δῆον 66 [86 ἰσχαϊῃ. ἘΒεῃοϊά, οσα 50.411] βἴδλῃᾷ ἃρ γοῖ 
ἴδγοα Κίηρϑ ἴῃ Ῥοσεία; δηά [86 ἰουτγίἢ 58.411] 6 ἔδγ τίοποσ 

τ ὅ66 Ὁ. 165... 53 866 Ὁ. 172. 2866 Ὁ. 199. 4 ὅ66 Ὁ. 200. 
δ ὅ66 ἢ. 221. 6 ὅ66 Ρ. 264. Ἴ 566 Ρ. 272. 8 566 Ὁ. 274. 
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[ἢδη ὑδογ 411: δῃά ψῇθη Ὧ6 15 ψαχοά ϑἰσοηρ ἰὩσου ἢ Ὧ15 
ΤΊ 65, 6 5841] 5: ἊΡ 411 δραϊηβδί [86 τϑαΐσῃ οὗ σσγϑϑοθ.᾽᾿ 

ΤΠ δηϊΐοὶ νἱἱ, 6, νυ πνοῇ Ῥχγοξ. Οοσῃὶ] σοσηραζοϑ χί, 2, 

τοδλάς: ““"Αξοσς (15 1 ὈοἢοΙά, δηά, ἴο, δποίπογ, ἴκὸ ἃ 

Ἰορορασζά, Ὡς Βα Ὡροῦ 115 Ὀδοῖς ἔουσ ττἱηρβ οὗ ἃ Ὀἰγά; 
[86 Ὀδαβὺ δά δἷ5ο ἴουσ βοδαάς; δηά ἰδθ ἀουηϊηϊοη νγὰ8 

εἴνϑῃ ἴο 1ι.᾽" 
Ι. [15 οὈνίοι5 88 Ὀοΐογο [15 ϑϑθοοηά γοῦβ6 οδῇ ὄνεῇ 

6 οοπϑίἀογοά ἰῇ [ῃϊ5 οοηπδοίζοῃ, 1 πιϑῦ Ὀ6 οἰθαῦῖν βἤοννῃ 

[διδῦ Σὺ τϑϑῖ]ν τεΐοσβ ἰο ἰῇ Ῥογβίδῃ δχρίτε δ 411. Βαΐ 
[15 οδηηοί Ὀ6 ΟἸΘΑΣΙ͂Υ βῆονχῃ. [ὑ ν1}1 οἵν Ὅ6 τοραγάδά 
85 τοΐογσγίηρ ἴο [86 Ῥοσγείδη διρίσγα ὉΥ [ἤοβο ψῇο Ῥοίανα 
ἰμαὺ ἰδῈ τά Κιηράοτῃ οὗ Ὁ Δη161᾽5 ὑσορδθοίθβ 15 [86 
Ῥοσβίδῃ, γαΐδμοσ [ἤδη [6 σζοοίδη. Βεὺ [ῃὲ5 :ἰβο 15 δὴ 

δοβασηρίίου, νοῦ, ννὩ 116 10 πᾶν Ὅ6 δοοορίθα ΌΥ ϑοζλθ, 
οδηηοῖ 6 ρόνθῃ. Τθογα ἃγὰ 1 οὔγ ορίηίοη ΒίΓΟΩΡΈΓ 
ΓΟΔΒΟΩΒ ἴοσ Βοίδίησ ὑπαὶ ἰῃ6 Ἰοοραγά (οσ. ρβεΐμογ) οἵ 
186 νοῖβα οἰϊθά τοίοσβ ἴο Αἰοχδαηᾶος ἰδ αγοαὶὺ [80 
ἴο ἴδ6 Ῥεγβίδηῃ οῦρισο. ὍΤῆα ἸἸοη οὗ γψοσβα 4 νου θη 
Ὅ6 ἰδ Βεανν]ουίδη θερίσα; ἰδ6 Ῥθαγ, (6 Ῥογβίδῃ; δηά 

[86 Ἰεοραγά, ἴῃ6 Μαοράοηϊδη. (ογίαιηίϊνυ, 18 να δοοορί 
ἴὴ6 νἱίονν [δαὶ ᾿αγίαβ ἰδ6 Μοάς τεϊρηθά οοηϊοαροσγα- 
ΠΟΟΌΒΙΥ τῇ Ογγὰβ ἰδ Ῥογβίδη 85 4 βαῦ-ἰηρ υηάογ 
Ὦττη, ἰῆοσα βϑϑὴβ ἴο Ὧ6 ΠΟ ΓΟΆϑΟΠ ἴοσ βρϑαϊκϊηρ οὗ ἃ 
βαρασγαίθ Μοάϊβῃ δελρίστα 85 δοὺ ἴογσίῃ ἰῇ δὴν οἵ {6 
βίους οἵ ζδηΐοὶ. Τ βυςοῦ 8 βαραγαίς Μράϊβη Κίηράοηι 
Βε' συ]εά οὐ, 86 ἰοοραγά σημϑὶ γοΐοσ ἴο Αἰθχδηάοσ᾽ 5 
ΤΑΡ᾿ά οοπμαποϑίβ. Τὴ πΌσροσ ἴουσ, υ56α ΙΔ σοΐθγοποθ 
ἴο [ῆ6 νρβ δηά ἢδαάβ οὗ [6 Ὀοϑαβῦ, οδηηοῦ Ὀ6 ργοϑβϑά 
ἔασίῃοῦ (ἤδη ἰῃδ6 ἤρατο οὗ [ἢὯ6 νἱβίοη αΐονσαε. Ὁ δηϊοῖ 
ὨλγηΘ6 1 ΤΘΓΟΙΥ τηδῖζοβ ὑπθπὶ 8 ραζὶ οὗ [86 ψἱηρβ οὗ [Π6 
ἢγίηρ ἀπά ἀονουσίηρ ἰοοραγά, ἴο ψΒΙοὮ ἀοπιηΐοη τγὰ85 
είνϑῃ. 

1 {815 ἱῃ ογργοίβιοη οὗ νἱ, 6, Ὀ6 δἀὐτητοά, 1 15 οΌν!- 
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οὐϑβ ἰμδὶ 1 οαπποὶ 6 Ὁσουρδῦ ἰῃ ἴο βῆον ᾿δηϊο᾽ 5 ορίη- 
ἱοῦ 85 ἴο [86 πυσηροσ οὗ [86 Ῥοσγβίδῃ ἰηρβ. Βαΐῦ, ὄνθῇ 1 
Ὅλη. νἱΐ, 6 ἀϊά τοΐοσ ἴο ἰδς Ῥογβίδῃ δρῖσγα, [86 ἴουγ 
ψΐηρϑ δηά ἔους μοδάβ οδηηοῦ ροββίΪν Ὀ6 υδοα ἴο Ξδον 
τὺ Δηοῖ Ὀοϊονοά (δαῦ 86 διρῖτα οὗ [86 Ῥογβίδῃβ δδά 
οηἷν ἴοι Κίηρθ. Ἧι στορϑαϑῖ, ἰδθϑο ἔουσ νἱὴρϑ δηά ἔουγ 
δαδάδβ σηοϑὺ παι σα ν σοΐοσ ἴο ὑπο Γαρίαττγ οὗ ὑ86 τηονθ- 
ταθηΐβ δηά ἴο ἰδα νγοσγδοῖτυ οὗ ἴα Ὀθαϑὺ. ΤὮΘ δεϑυτρ- 
τοι πδ΄ ἴδον τοΐοσ ἴο ἔοι Κίηρβ (δ αϑϑυσηροη ΟΝ 
5 ποῖ ἴδε οὈνίοιι5 ποῦ ἐδ τοὶ Ὡδέιτσαϊ ἰηϊοσρσγοίδιου), 
διά ἴ86 ξυσίδοῖ δϑοοισυρύώοη ἐπαῖ πα Ἰοορατγά τγοΐοσβ ἴο 
[πὴ)6 Ῥογβίδῃ δηλρίσο, οδηποῖ Ὅς υϑοᾶ ἴο ϑβυαρρογὶ ἰδ6 
δϑϑιυγρίίΐοη (πα [6 δΔυΐῆον οὗ ϑδηϊοὶ “᾿αἰἰτιθαΐεβ ἴο [86 
Ῥεγβίδη δρῖσα 8 ἰοΐδὶ οὗ οἷν ἔουσ Κίηρβ. " 

2. Α5 ἴο ᾿.δῃηϊοῖ χὶ, 2, Σὺ 158 οοσίδίη ὑπδὶ 1 186 υυσὶΐοσ 
Βα Ὦ15 νβϑίοη 1ὴ [86 ἔγχε γϑδγ οὗ ᾿αγίι5 ἰδ Μοάδ, νγῇο 
γΔ5 ἃ 510 - Ὧν, ΟΥ ΟΟΠΓΘΣΡΟΓΕΓΣΥ οὗ Ογσιι5, τς οὗ Ρεογ- 
δἷα, δῃᾶ ἤοσα ΤΟ σα 5.111 ὅο Ὅ6 ἰξγοα κίηρβ οὗ Ρεγξία δά 
δε ἔουσγίδ γα8 ἴἰο ΞΕ ὉΡ 411 δραϊηξςῦ ὕσγϑϑθοθ, ἰδαῦ [88 
ἰὮγοα Κίηρβ νουἹά Ὅ6 ἰπ 86 ογάοσ οὗ ἐμοῖσ σοῖρῃβ Οδζη- 
Ὀγδ65, [86 Ῥβοιἄο-ϑηγογά!5, δᾶ ᾿αγίυ5 Ηγβίαϑρίβ. ΤῈΘ 
ἔουγιδ ην ποιά Ὅ6 εἰἴδοες Τασία8 Ηγβίαδϑριβ, Οὔ 815 
501 δηά δι:σοῦϑβοσ Χογχοθ. [ὑ ποιά Ὀ6 [ἢ ἔοσπλοσ 1 γα 
Ὁερίη ἴο οουηΐ τὶ Ογτγιι5 85 ἢγϑῖ; δηά Χογχϑβ, 1ἢ γγὰ 
οουηΐ ΟΔΙΏΡΥΘ65 65 ἢσεί. [ὑ βϑϑβ, ἰξθῃ, δαὶ {Π6 σηοβί 
ἸΠ|κοῖν Ἰηϊογργοϊαθ οι νου ταῖΐο δ γίυ 5 Ηγβίαϑριβ ἴο 6 
[86 Τουσίὰ Κίηρ. ΤὨϊ5 νου]ά ἀργοθα θοϑί τ [86 Ὠιδύογυν 
οὗ {86 Ῥεγβίδη Ὄοχρϑάϊποη δραϊπϑῦ ὕσγϑθοο 88 σεοοσάορά ἴῃ 
Ἡετγοάοΐζι8,: ψΏογα ἐξ 15 βδίδιθα ρμοϑι νοεῖν ὑμαὺ Ὁ γγὰ8 
Ῥασῖυβ το γγ858 ἰδ6 ἱηδυραῦος οὗ {86 ἔσϑὶ γγὰσ αραϊηβί 
Ογοοοο ψὩϊοῖδ οὐϊπλϊηδίοα αὐ Μαεγαίδποῃ; δεπάὰ δαὶ 6 
Ῥτεραγθά Ῥοΐοσα Ηἷἰβ ἀθαϊῃ ἔος δε βοοοηά οἽχρϑάϊτίου, 
ΜΏΙΟ τψγὰ8 σορυϊβοά αἱ ϑαΐδσβ δηᾶ Ρίδαίβαδα, Χεγχθβ 

.Β,. ΥἹ. 
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ἰτηβοῖ Ὀεΐηρ αἰ ηοϊηρά ἴο 86 ψασ. ΤῸ σορζοβδοηῦ 
Παῦῖυ5 Ηγδίαδβριβ 85 [06 δσδῆροσ οὗ [656 Ὄχρϑάϊ!ουϑβ 
δραϊηϑῦ ασζϑθοθ, Ὠδγηοηΐζοβ υὐτἢ 6 4] Ἔροά στιοὐΐϊνα οὗ 

ΑἸοχδηδογ᾿ Β βΒυδϑοασιοηῦ Ἔοχρϑάδιςο αραϊηδὺ Ῥεσεὶαβ. ἘἘῸΓ 
Ουϊηῖυ5 Οὐγί15,32 βαγ8 ὑπαὶ [86 οδιι56 οὗ 15 αἰΐϑοῖς οὐ 

Ῥεγϑία νγὰβ8 βαά ὉΥ Αἰοχαπᾶογ ἴῃ δ ἰοϊΐοσ ἰο ᾿ασίιβ Π1Π᾿ 
ἴο ὃδ ἐμαὶ Πϑαγῖιι 1 δά ἀονακίαϊοα [δ6 Ιοηἱδῃ οοϊοη 65 οὗ 
πὸ ασγϑοῖβ, ῃδά ογοββοά [ῃ6 568 συ ὶτἢ ἃ σγοδῦ δΙΙΩΥ δηά 
ὈΟΓΏΘ ΔΙΙΩ5 δραϊηδὲ Μαδοδράοηϊα διά ὕσοθοθ, δηάᾶ δαὶ 
ΧΟσχοβ δά οοτλδ δρδαΐη υἱτῦ ἃ ἴοσος οὗ ογσι οὶ Ὀδσθασγίδηβ 
ἴο Βρῃΐ δραϊηβῇ μοὶ. ἀσγίδῃ, αἷϑο, ἰῇ ἢ15 δἰβίογυ οἵ 
ἴδια οχροάϊοη οὗ Αἰοχαη θοῦ» ρὶνοβ ἃ ἰοιζος ἴο Πασῖα8 
Οοάδοχπηδηηι5 ἴῃ νοῦ Αἰοχϑηάδοσ βαγ8 (δαὶ [6 οδῖ156 
οὗ δἰ οχροάϊηίοη δραϊηβὲ [6 Ῥοσβίδῃ5 νγγαϑ ἴο δίκα νθῶρϑ- 
8δῆς6 οὐ ἰδδηὶ Ὀδοδῦβα ὑμεὶσ “᾿δηοοϑδίοσβ ἢανίηρ ΠΟΠΊ6 
1ηῖο Μδοοάδουίβ δηά δα γοϑὲ οὗ ὕγσδϑοος δά οηϊγοαισά 
τῆοπι ονἹν.᾿" ΤῈ ΑἸοχαηάοσς οοὐἹἱάᾶ ἰδπ5 οοηπθοὶ δὶ 
οχροάσιίϊοηυ ἴῃ Β. Ο. 222 νι ἴδ ὀχροάϊθίοηβ οὗ Πλάσι 
δηά Χοσγχαβ οὗ 490-480 Β. Ο., δά ΣἸΡΒΕΙ͂Υ 580, ΜὮΥ ΓΔΥ 
πο {86 Ὁγορδοῖ ἰῇ ν᾽ βίοῃ αν 8θθὴ βϑῖι ἴῃ {8158 οἷοβθ 
οοπηδοίϊδὭοοη Αἴ 8Δὴγ ταῖΐϑ, [86 ρ᾽δοίηρ οὗ {86 οουηΐοσ 
ταονοσηθηΐβ οὗ [86 ὕνχο ΘΟΊΡΙΓΟΒ ἴη Ἰαχιαροπὶἰίοη, τ βοῦβογ 
Υ »γϑάϊοζίοῃ ογ ῥοϑί ευεμίμηι, σουἹᾶ ηοῦ ὕγονβ ἰδμαὶ ὑμ8 
δυΐδος οὗ ΤὉϑδηϊοὶ γα ἱσῃοσαηὶ οὗ ἴδ οδβος κίηρβ οἵ 
Ῥεγϑία, δΔΏΥ τοσγὰ ἰδδη ἰΐ νουϊᾶ ὑγονα ἰμδὺ Αἰεχδηδογ 
Ἡἰτγθ6 1, οὐ 815 ἰϑϊοσίδης, Ουτί5 δηα Ασγίδη, τόσο ὑ8π15 
ἱσῃοσαηῦ. Νο οὐδ [δαὶ Κηον ἴδ Ὠἰξίοσυ οὗ (88 Ῥογβίδῃ 
Ἔχρθάσιοβ αραϊηδῦ σγθοοα οοιἹᾶά πὸ] νοϊά ρ᾽δοίηρ 
ἴδοῦὶ ἰῃ οοηἰγαβὶ τὶ [86 Οτχϑοῖς ὀχροάι που αραϊηδί 

Ῥεσγβίδ. 
11. Ῥτχοΐ. Οοσηῖ βἰαἰδα ἐμαὶ οαἷν ἔοι Ῥεογϑίδη ἰσηρϑ 

: 7ἀ., Βῖς. ΥΊΙ, 5. 
χε απὰ Ἐχρίοῖις οἵ Αἰεχαπάᾶεν ἴδε Οτεα!, Βϊο. ΤΥ, ἢ 2. 
3 Βς, Π,ἢ 14. 
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8ῖ6 σηϑηϊοηρά ἴη [86 ΟἹά Τεβίατμηθηῦ δηά ἱτη 1165 δαὶ 
ἴδ6 δαΐμοσς οὗ Τ᾿ δηΐοῖ βιρροβοά ἔσοσα (μϊ5 ἰδδύ Ῥογβία 
δά Παά᾽ οηἵν ἴουγ Κίηρϑ.] 

Βαΐ Σ0 15 ἱτχυροβϑίῦ]α ἴο ὕσονα δῦ οὐἷν ἴουσ Ῥογβίδη 
ἸτρΡ5 ἃγὸ σῃϑη ]Ἱοηθά 1η [6 ΟΙά Τοβίασηθηδ. [{ πχιιϑῦ Ὀ6 
δαπυ 64 ταὶ οἷν ἴοι αἰογοηῦ μαι οἱ Ῥοσϑίδῃ 
Ἰσηρϑ ἀζὰ ἔουπά ἔποσο. Βιεξ βίησθ ἔῇοσα ὑσχοσα οογίδιηἷν 
[ῆγσϑο ᾿ηρβ οὗ Ῥογβὶα ψῇο Ὀογα ἰδ6 πδσζηθ οὗ ᾿αγίυβ, ἰοῦ 

δίοηδ οἴδβογβ οὗ δε παῖ ῆο σψόσγα τοὶ Κίηρβ, βιοῖ 85 
Τατῖα5 τἰδ6 φοὴ οὗ Χοσγχϑβ τχθηςοηδά ἴῃ Οἰαϑίαβ," τ 111] 

Ὦδνα ἴο 6 5ῆονῃ δαὶ [86 δαΐδοσ οὗ ζδηϊΐοῖ νγὰβ Ἰρῃο- 
ταὴῦ οὗ τῶοζγο [ἤδη οὔθ ᾿ϑδσγίαβ, Ὀεΐοσα Ῥσχοί. Ο(οσῃ 175 

οοηϊοηϊίοη οδὴ ὃδ6 δάπκιιο., ὙΤῇα βΞαηρίσγοιά σὰ 
γ:οὮ [815 σδῃ 6 δϑβϑοσίϑα τὶϊβοιαῦ δὴν ῬὉγοοῖ ἴο δϑίδῦ- 
᾿Ι5ἢ [ἢ δϑϑογίΐοῃ ἰβ5 αϑιου βίην, ἴο 540 [86 1οθδαϑί. Οὗ 
οούΓβα, γα δάση ὑπαὺ βαοῖ ἰσρηόσγαῆοα οὐ ἴδ6 ραζγὶ οὗ 
ἴπ6 δυαΐδοσ οὗ ζδῃ1εῖ 15 Ῥοββιῦϊθ, θαὶ αϑῆσγμι ἰμαὶ 1ὖ 15 
ΨΘΙΥ ἴδ ἔσοῃη ὑσορδῦϊθ, δῃᾶ σηοβὺ οδγίδιηϊν ἴαγ σγοὸ- 
ταονοά ἔτοτι βύοδ 84 ἅἄσρτοα οἱ οογίδίητυ δ8 νου 
δηδῦΐα δὴν οδυίίους ἰςιοσίδη ἴο οδίτῖν βἰαΐα 1 δ5 ἃ 
ἔαοῖ, τυἰϊβοαῦ ονθὴ 8580 το 85 ἃ συλ νίηρ ρατζίϊοϊα. 
1, 45 Ῥγοΐξ. Οοόσγηῖ Ὀεϊονοβ, γα ἵζηον ἠοϊῃίηρ αδοιΐ [6 
δαῖΐδοσ οὗ [86 Ὀοοϊς οὗ ϑ.δπὶοῖ, Ἄἐχοθρὲ ὑδδὶ γγὰ γα ἼἿοσῃ- 
Ρεῖοά ““ἴο τθοορῃΐζα ἴῃ Ὠδηΐϊοῖ ἰῃ6 νοσῖς οὗ ἃ ρίουβ δ, 
ἰογαῖ ἴο ἰδ ἷανν, οὗ ἴμ6 ἰὴ οὗ Δηθδοοδις ΕΡΙΡΏΔΠηΘ5, 
ΜΈΏΟ νγᾶϑ δηϊπηδίθα τὲς δα ἄσϑισγα ἴο δῃοοίγαρα δηά 50- 
Ῥοσὶ ἢ15 ρογϑθοαϊθά δηά βιβοσίηρ οοσησαάθβ ἴῃ ἰδ [αὶ 
ΌΥ ἴδ6 ργοπιῖβα ὑπαὶ δα Κίησάοτα οὗ ἢθανϑῆ 84 πϑαῦΐν 
αἰτινοά,᾽᾽" ΠΟΥ͂ οδϑῇ 6 Ὀ6 50 οογίδίῃ 85 ἴο 85 Ἰρῃο- 
ΤΑΏΟΘΘ οὗ οἰἴδοσ ΘῈ οἵ ὑγοΐδηθρ Ὠἰβδίοσγ ΤὮ6 δυΐδοσ, 
ΜΏΟΟνΟσ ἢ6 νᾶβ, ὙΠοηονΟΣ δ6 ντοῖθ, λυϑὺ δᾶνὸ 

δά ϑοΐῦβ :;θδηβ οὗ ἱἰηξογιηδίίοηῃ 85 ἴο (86 ᾿ιἰβίοσν 

: ὅδε Ρ.160. 5 Εχο. Ῥεῖς., ὃ 20. 
3 Ἱμιγοάμοίίοη ἰο ἰλε Οαποπίοαὶ Βοοῖς οἵἨἩ δε ΟἹά ΤεΞίαπιεηῖ, Ῥαθ6 488. 
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οὗ Βεαρυνίοῃ διά Ῥογβία οἱδοσγ [ἤδη μα ἴο 6 ἀογίνοά 
ἔτοὴ ]αγοιιλδῃ δηά ἘΖεκίοῖ, δηά Νοῆοιγδῆῃ- Εἶχα, ΟΣ 

ΒΏΥ ΟΥΠΟΓ Κηονχῃ Ὀοοῖς οΥ ττιΐῖοσ οὗ [6 7αννβ το ἰνοά 
Ὀοΐογα 165 Β..; εἶδα, ον οουἱᾶ ἢ6 ἢανο ἵκζηονγῃ ἰδοσο 

νγὰ5 8 Βοβῇδζζαγ αὖ 411, ββρθοῖδῖν βίηοθ δὶ5 ἤδῖθ ὄνθῇ 
5 πού ἐοπηά ἰῃ Ἡογοάοϊα5, Χοπορβδοη, (ἰαβίαβ, Βογοβαβ, 

ΟΓ ΔΩΥ οἷδογ Κηονγῃ το Γ βϑοσγοά οσ ὑσγοΐβηθ Α5 ἴο 
ΝεορυςδδάῃοζΖΖζασ, αἷ5ο, 18 [ἢ6 δαΐδοσ σού ΠῚ5 Ἰηζοσιηδίὶοη 

ἴσοσαὰ ] Θγου δῆ, ὮΟν οδπ ἢ6 αν βαϊά πα Β6 τηδάβ 8 
οδαραῖρηι ἀραΐϊηβί Τογιβδίθι ἴῃ 86 2γτὦ γϑασγ οἵ 7εδοί- 
Δἰκῖστα, ἰξ, 85 βϑοζὰβ οσί[1ϊο5 οοηϊθηά, Τοσγοσηΐδ βίδίθβ, ΟΣ 

ἱτηρ 1165, (δι 815 ἔσϑὶ ὀχρϑραϊζιζοη δραϊηϑὺ ἰδδὲ οἱἵν γγὰϑ 1ἢ 
]εδβοϊαϊκέηι 5 4. γεατὺ Δηά 1 7εγθηϊδῃ δηά ἘΖείτοὶ 
ψΟΊΟ 86 Ξούζορς οὗ ἢ15 Ἰηξοσσηδίζοη, ναὶ Ὀδοοσηθϑ οὗ [δ 6 

διρυταθηῦ δραϊηβῦ [86 Θασῖν ἀδίθ οὗ ϑ.δηϊοὶ, Ὀαβθά Ὡροῦ 
ὯῚ5 ΤὭΘΉΠΘΙ οὗ 5ρ6]]}1ηρ [86 παῖ Νορυςομδάμοζζαγ᾽". 
ΤΒ6 ΘΑΙ͂Υ ατεεῖς υυτὶΐεγβ, 580 ἔδγ 5 ἰΠΟΥ ἀγα ἵκθοττῃ ἴο 115, 
οδϑηηοῦ αν Ὀθοη [86 βοῦγοσ οὗ 815 Κηονίθαᾶρα; ἔος ὑΠοΥ 
ἄο ποῖ δνθῇ 850 σηϊτοῦ 85 στηϑηϊΐοη (δ6 δῦ οὗ Νοῦυ- 
οἤδάῃοζζαδγ. 

Α5 ἴο 8᾽5 ηονίοάρα οἱ ᾿λασγίι5 (6 Μεάσ, τπόσγϑονοσ, 

[126 δυΐῃοσ οδηηοῦ αν ἀογινοά ἢἰς ἱηξογηγχαύζοῃ ἔσγοτῃ 
[88 εν ϑ ἢ γ ΏρΡ5, ΠΟΥ ἔσοσι [86 ὑσοΐβδῃθ, 80 ἔβσ 85 γῦχα 

Κηον; ἴοσ ἴποσο 15 ποῦ οὔθ οἵ [πϑῆὶ γγῆο τῃθηϊὶοβ βοῇ 
8, τηδῦ, δἱ ἰοαϑῦ υηᾶσοσ [᾽ὴ6 δῖα οὗ ᾿ϑασβ, δῃά νἱἱὰ 

ἰδ δρροϊαῦνε “6 Μρεάδ.᾿᾿ [ὲ νυϊίηρβ οχὶϑίθά 1η 
[86 ἐπα οὗ Δηϊίιοοδυ5 ΕΡΙΡΏδηθ5, τ Ὡϊοῦ ἀοβογι θά [6 
ἄτηθβ ἴσοι Ναροροΐδδβθασ ἴο Ουὐσγαβ, ὑμθη ὑπο ν τησϑὺ 
οἰϊδοσ βανα τιθοϊοηρά ᾿ϑδγίι5 [6 Μροάορ, ογ πού. 1ἢ 
ἴδον αἱά τηρθηϊίοι τα, ὑπ6 διυΐποσς οὗ ϑδηΐϊοὶ νου οἱ 
1815 βυαρροκβίζίοη δηά ἰο [ῃ15 Ἔχίθηϊ Ὧβ οοηῃδτγιηθά δ5 ἴο 

: ΝΕ ΓΔ ΖΖοῦ ταν Ὀ6 ἰπ6 Ατασζμδῖς ἰσαηϑδίοο οὗ ἴῃ Βαργ]οηΐϑα 
Νεδιυοδάγοζζασ. Κωάηγ ἴθ ἴδ βϑῆβθ οὗ ᾿ΟΣΞΏΡΟΣ 19 ἴδ6 βατς 11 
τοορδηΐηρ 85 (ἢς Αταρδὶο ζοάΐῃ οὐ ζεδαῃ. 
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Ὧ15 βἰδίθιηθηϊβ τ ἢ τοΐογθοησα ἴο Ὠΐτη. 1 ἴδον ἀϊά ποὶ 
τηθηϊοη ἢΐτη, [Πθη Ὠον οδῃ ἰῃΐβ διαῖδοσ ἢανο δυρροβεδά 
[δῦ Ὧ6 τοὶρῃϊ οοηξοΐα [86 76 νν5 οὗ 8΄ῖ5 υὐπηθ ἢ 8} ΘΑΞΣΥ 
δχροβϑά δΒοίϊοι δροιυῦ δ ἱπιαρίηδτν κἰησ ΤΡ ἰοσίυ- 
Ὠδίθ ΘϑοδρῈ ἔσοιὰ ἀδδαάϊΐν ρους οὗ 4 οῃ Οξβασ, ἃ 
Παν!ά Βαίϊξοιτς, ἃ Οουηΐ οὗ Μοηΐο (ἘΠ χβῖο, οσ Δ οἵδογ 
ὮδΙῸ οὗ δοίοηῃ οδϑὴ ἤδνθ πὸ οοζηΐζογὶ ἴοσ 8. σηϊϑοσγδαθϊθ 
Ῥούβθοῦ. Τα ἀϊνίπα ᾿πἰοσνθηϊοη ἰῃ Ὀοδαϊξ οὗ ΖΞ 6845, 

85 Ῥοσγίγαυϑά ἴῃ [86 Ζποϊά, νουϊά ποὺ ἱηβρίτα στ [86 
οχρθοίδιου οὗ 8 {ἶκὸ αἀἰνίηθ δϑϑβίδηοθ δῆγουθ γγο αἱά 
ποὺ Ὀοῖΐονα ἴῃ [Π6 ταϑ ν οὗ ἴ86 ναηδοσγίηρβ δηά ἀοἰσνοσ- 
δῆςΒ οὗ Αποδίϑοϑ' βου. ᾿ 75 50, ἃ βΒ:ρροβιυους ἀοἷν- 
ΟΡ ΏοΒ οὗ δῇ ἱπλδρίηασγν Ὠ δηϊοῖ ἔγοσα [86 ὑγγδηηΐοδὶ δαὲοῖβ 
οὗ ἃ ἰἰηρσ οὗ ῆοβα ΟῚ οχίβίοηοο {π6 [65 ποσὰ τοί 
δαῖτα, νου Ὀ6 ἃ Ῥοογ οοπβοϊδίίζοη ἰῃ [86 τηϊάϑὺ οὗ [86 
ογαὶ ἰοσσηθηΐβ οὗ ἴΠ6 αἰτοςοίουβ ΕΡΊΡἤδηθβ. ΤΒ6 οὐἱτῖς 
ἄτανγϑ ἴοο τωυοῦ οὐ οἷἱἵζ οσϑάυ ον, ἤθη δα 8515 015 ἴο 
Ὀείῖενα δαὶ 86 Τσοπίοιαροσγασιεβ οὗ 86 ἤογοῖς 185 
Μδοοδρουβ νου δανο Ὀδθη οποουγαροά ἴοσ ὑδεὶσ ἀθδαϊν 
ΠΟΙΗ͂Ιος ὉΥ ΔΩγ οἷά τγίνοϑ' 8.065, οσ {πΠ6 οσυμηϊηρὶν ἀονὶϑοά 
ογα 685 οὗ ΔΏΥ πδθἾ655 ττῖΐοσ οὗ δοίΐοῃ, ονγονοσ Ὁσι]- 
δὶ. Ῥοορίθ ἄο ποῖ ἀΐδ ἔοσγ δοίζοῃ Ὀπί ἔοσ ἔα. ΤῸ 
τσείϊοσ οὗ [86 ΕἸἰγϑὺ Βοοῖς οὗ Μβδοοδῦθοβϑβ, ὑπ δεϑῦ δῃά ΟυΪν 

Ἐσχϑὶ-οἶδβ ον ἢ δυΐδουι ον ὑροὴ ἰδ6 διἰβίοσν οὗ [86 
γγὰῖ5 οὗ [86 ον δραϊηδὶ ἴδ6 ϑοίδιςϊάς, βἰαῦθβ (μα 
Μειδίας βου σσοα Ρ 815 ἤο ]Πονγοσβ ἴο τονοῖὶ δραϊηβὶ 
ἴῃ ὑγγαηΐ ὉΥ δῇ δρρϑδαΐ ἴο ἰδ8 ἀοϊνογδηςς οὗ [π6 ἰὮγθθ 
οἰ] ἄτη ἔσο Νουομδάποζζασ᾽ 5 γαίῃ. Τὸ ἢδνο δά 
ΔΏΥ οβδοὺ Ὡροὰ ἴπ6 δυαϊζοῦβ, ΠΟΥ στηυϑὺ τοὶ στ γοῖν 
Ὦδανο Κηότῃ οὗ, Ὀύπὶ άνα Ῥοϊϊονοά 85 ὑσιθ, [6 βίου 

ἴο ψϊοῖ δα ἀρρϑαΐβ ὉΥ γχᾶὺν οὗ Ὄοχϑῃρίθ ἴο ὕχονα σοά᾽ 5 
ἰηϊογοϑῦ ἢ 5 ρθορῖίθ. Τὸ δανε Ὀοϊἑονϑά τ, ΠΟΥ τχιβὶ 

ἢδνο ἱκηονγῃ 1. 90, δἶϑο, θη [86 τυεῖῖοσ οὗ Εὐσϑὶ Μδοοδ- 
Ὁθ665 1.565 {π6 βδίογγυ οὗ [6 ἄδῃ οὗ [Ἰοηβ δηᾶὰ Γ᾿ λαπὶοθῖ᾽ 5 ἀ6- 
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Ἰἱνογαῆοα ἔσγοηι ἱῦ ἴο ϑῃσούυγαρο δἰ5 τοδάθγβ, ποῦ ἢ οπΐυ, 

ὉὈαὺ δον, τησβῦ ἤᾶνα Ὀοϊονοά ἴῃ ἰδ δοϊιδι ἐν οὗ {παῖ 

δίοσυ. ΤῊ Ὀο]1οὗ νουἹά ἱπνοῖνα ἃ Ὀ6 116} ἰη [86 οχίβῦθηςα 
οὗ ασῖυβ 86 Μεϑάβ,. Τϊ5 ὈοΙ1οῖ πχαϑῦ αν Ὀθοη ἐουπάρά 
ὍΡΟΙ 5ο.16 Κηονϊεάρα οὗ Ὠΐηι, 85 γγ61 85 οὗ δηϊοὶ. ϑιιοῖ 

ἃ Καονίεάρα 5 Ὀασὺ ἴο δα δοοοιηϊοά ἔοσ ὉΥ βιιρροβίηνσ 
δαὲ δα Ὀοοΐῖς οὗ Τϑδηΐοῖ, οογίδἱν δἱ 1θαϑὺ ἐμαὶ ροσίϊοῃ 

οὗ ᾿.δηϊοῖ νυν ϊοῦ τθηΐουϑβ Πἰτ, ΟΓΥἹ Ξοῦθ οἱοσγ Ὅοοΐς ΠΟΥ 

Ἰοβὲ θαὶ πη Κηοόνῃ ἴο Ὠἰ5 γοδάργϑ, δῃά ἴσο νυ Ὡϊοῦ {86 
δυΐδῃοσ οὗ οὐσ ὑσγεϑϑηὺ Ὀοοῖς οὗ ϑδηΐοῖ ἀογίνοά ἢ15 ἰηοστδα- 
ἰοῦ, γνγᾶ5 ἴῃ οχίίοησο Ὀοΐοσγο ἴδ {ἴσο οὗ 6 Μϑδοςοδῦθοϑ. 

ΙΪῃ δα αὔϑθῃοα οὗ 411 οἵδοσ Ὀοοκβ νὩϊοῦ τηθηϊουι Ἠΐτ, 
δά ἴῃ νον οὗ {π6 σϑΏρσα υν δἀτζηϊ6α αὐἰΐγν οὗ [86 ῬοοΚ, 
δηῃά οὗ [86 οἰαἰπιθ οὗ ἰπδῦ Ῥοοΐς ἴο Ὧδ [86 τϑοοσά οὗ δοἰιδῖ 
ανοηΐβ οοουσσιηρ ἰῃ {Π6 1116 οὗ ϑ.δηϊοῖ, ϑην οὗ ψ Ὡς 
δῖῈ Ξβιοῦ 845 οουὰ ἢανο Ὀδοη ἱζηοτνῃ ἴο ἢ΄π δἴοσθ, γγα οδῇ 

τοϑῦ ΟἿΣ οδ86 85 δῦ δ5 ἰδ6 βἴογυ οἱ ᾿αγαβ [6 Μεάσ 15 
φομῃοοσηθά, ὉΥ βαγυίηρ, βγβῦ, ὑδαὶ 6 71ὸνγ8 ψῶο ἔσχϑι 
τοδλά [8 Ὀοοΐς τηϑὺ ᾶνο Ὀοϊονοά ἰδδὺ Τλαγῖ5 ἰδ Μεάα 
οχὶϑίθά δῃά σεϊρηῃθά; δηά βϑοοηάϊν, ἐπαῦ [πδν πχυϑὺ ἢανα 
ὈοΙονοά [ῃ6 ἃ Π.δη1οῖ οὔθ ᾿ἰνϑά 1 [86 {1216 οὗ [αὶ δσ- 
1.5 ψγῶο βυϑογοά βοῇ πάρη 165 ἕοσ οά᾽ 5 βδαΐκα δηά νγὰβ 
ὉΥ Ηϊπὶ ἀοϊϊνογεά ἔσο [6 ἐγσαηϊ 5 Ῥονγοσ. Βεΐ τ 86. 
τοῦ δηά δὶ τοδιάογβ Ὀθονοά ἴῃ [86 οχίβίθηςο οὗ ̓ δαγίαβ 
[86 Μαεάοσ, ἰῇ6Υ οδῇ βοδγοοῖν βανα ἔαϊθά ἴο αν μεαά 
Κηονίοάρα 850 οὗ [6 Πασγίαβ “86 Ῥογβίδη᾽᾿ οἱ Νβδ. χίϊ, 
22. ΤἸδοθα 1ογ5 ψοσγὰ Πρ πρ ποῦ τ σοῖν ἴοσ {86 ἰὰνν 
Ῥαΐ ἴοσ 411 [86 βαοζτθά τχιϊηρβ. Τδα βοοομά Ὀοοῖς οἵ 
Μδοοδῦθοβ (οδαρίοσ οὔϑὺ σγοΐοσβ ἰο Νοῃουίδῃ, δηά 
]6ϑὺ5 Ὀδα 5΄τα πυσλθογβ Ὠἰπῇ διηοηρ δ᾽5 ργϑαῦ σηθῇ οὗ 
Ιςγδοῖ (οἢ. χῖῖχ, 13). Τῇ διυῦδοσ οὗ δηίοῖ, 1ξ 6 τυσοῖα 
αἴϊοσ {μα Ῥοοῖκ οὗ Νοβοηγδῆ τὰς υῦίοθη, τπυσὶ ἤδνο 

τηοϑηΐ δηοίδοσ ἰίηρ ἰδδη ᾿αγί5 [π6 Ῥοσβϑίδηῃ ὉΥ 15 
Πατίαβ ἴῃς Μεάθ. Ηδ συυβξὶ παν κηόνῃ οὗ Ουτσγαβ, 



170 Τῆς Βοοῖ οὗ δηϊεΐ 

αἶβο; ἔοσ ἢ6 πιθηῦοηβ ἰπὶ ΌΥ Πδηι6 ᾿τϑο {165. Ηδ οδῇ 

Πογαΐν αν Ὀθθη ἱρῃμοσδηΐ οὗ Χογχθβ, βοῇ οὗ ᾿δγιι5 
Ἡγϑίδβρίβ; ἴοσ ἢθ 15 πιο οηδά ποὺ πιοσοῖν ἰῃ Εὐϑύπογ, Ὀαὶ 
ἐπ ΕΖγα ἰν αἰδο. Νοσ οδῇ 88 αν Ὀδοῃ πηδοσπαίηϊοά 
νι ἰδ6 πὴ οὗ Ασγίδχοσγχοβ,--α Ὡδῖὴθ οοουστγίην 

ὑνεῖνα ὑἰτὴθβ 1η ΕζΖγα δηᾶ ἰῆγθα ἰἰηθβ ἰῃ Νοδβοσηϊδῆ. 
ϑίησθ, ἤθη, 411 τὸ δρτοϑά δαὶ ἃ τγσιῖοσ ᾿ἱνίηρ 1ῃ [6 
Βοοοηά οοηϊυγΥ Β. Ὁ. πγαϑῦ δἰπιοϑὺ οογίδιην παν Κηονγῃ 
8 Ὧ87765 οὗ ἔοι ἰρ οὗ Ρογεία, [μαΐ ἰ5, Ουσγυβ, ᾿λδσίι5, 
ΧΌΓΧΟΒ, δπᾶ Ασίδχογχοϑ, 6 νγῶο Ὀσίονοϑ ἰῃ (6 δϑϑσηρ- 
(ἴοι ὑπαῦ 6 ΚΗΘῪ ΟὨΪΥ Ομ δϑδοῦ οὗ [πΠ6 ξηρβ ψῇο Ὀοζα 
[656 Ὡ81765 πη50 ΘΞΘΌΣΩΘ 84Ἶ50: 

(Α)ὴ Ταῦ 86 υγίϊοσ οὗ ϑδηϊοῖ οδὰ αν ἰδουρδξ 
{πΠαὺ 411] οὗ [86 Κίηρβ οὗ Ῥογβία σηθηϊοηθά 1 ἐδ6 ὈΟΟΚΒ 
οὗ ἘζΖγα- Νοδβουγδῃ, Ηδρρεαὶ, δηά Ζεοοδασγσίδῃ υὑπάσθσ [86 

ΠΑΙῚΘ Οὗ Τλασῖ5 οσα [26 5816 ὈοΓΞΟη. 
(2) Ταῦ δ πιυϑῦ να Ῥδθη ἱσηοσγαηῦ οὗ Οδυρυϑ65, 

οὗ {86 Ῥεβοαδο-ϑιγοσγάϊβ, οὗ το οὗ [Ὧ6 [ῆχϑο Κίηρϑ μδπιοά 

Ασγίδχογχϑϑ, οὗ ὑνο οὗ δα ἴἄσγϑα ἰίηρϑ πασζηθά δσγίις, 
δηά οὗ Χογχθβ 11, ϑοράϊδημβ, δηά Αὔγϑϑβ. 

(23) Ταῦ πα τὐυϑ αν ἱποιρῆς οἰΐμοσ (4) ἰδαὶ 
Πᾶσῖαβ 6 Μοάδ νδϑβ 8 ἱκίηρ οὗ Ῥογϑία δηά [Ὧ6 5816 δ5 
ἰδ6 Τατίμ5 οὗ ἘζΖγα- Νοποιηίδῆ δηά 845 86 δαγίι5. οἵ 
Ἡδρραὶ-Ζοοβαγίδη, δηά ἰπδὶ ἰδθθε ἰαδὲ ὕνο ᾿αγίιιϑε5 
γγοΓα [Ὧ6 δδῖ6 ρδσβϑοῦ, οἵ (Ὁ) ἐμαὶ Πλασγίιβ [86 Μεάδ νγὰβ 

8 Μεάΐδη Κίηρ ψῆο βυςοοοάδα δα Ομαίάδδη ἱτηρβ δηά 
Ῥτθοβάδά [δε Ῥογβίδῃ ᾿ῆρβ 85 τηοηδτγοῦ οὗ ἰῆ6 Βαρνίου- 
ἴδ Θρῖτο, οσ θη81}ν (οἡ ταὶ ασγίαβ [ῃ6 Μϑάβ νὰβ ὦ 
ΒΌ-ὴρ αηάοσ Ογὐγιβ, το βυςοοοάρθα ΒοΙβῃδΖΖατ 85 
Ἰὶηρ οὗ Βανυϊοη, ογ οὗ ἐ8ε Οδβαίἀθδηβ, οσ οὗ Ὀοΐῇ ἰῃ8 

Βαρυ]οηΐδηβ δηὰ πα θδηβ. 
Τῇδὶ 15, [6 δεϑυυιρίίοη ὑδαῦ 6 τγὶζοσ οὗ Τϑδηϊοῖ 

ΚηΘΥ οὗ οὨΪγ ἔουτ ηρθ οὗ Ῥεγεῖα νουἹά ἰηνοῖνα {π6 
δεβσρ οη5 οθ, ὕτνο, δηά ἴἄγθα (8), (Ὁ), οσ (ο)ὴ. Νοῖ 
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ΤΩΘΓΕΙ͂Υ οη6 οὗ [86 ἰῆτοο δϑεβυσαρίίοηβ Ὀαΐ ἰδ Ετϑὶ ὕνο 
διῃηα ομθ οὗ [86 Ξιρροβίϊουβ πηᾶοσ ἰὮγοθ. Τῆδὶ γι 
186 Μράδβ νψδβ ἃ Μοάΐϊβδῃ ἴΐηρ γῶο Ὀδοδῦὴθ σῃηοηδγοῦ οὗ 
16 Βεαρυ]ουΐδη ορὶστο Ὀεΐοσο, δηά ἱπδοροηάρηϊς οὗ, 
Ουσαβ [(2) (Ὁ) αΡονοε], 15 βξαρροτγίβά ΌΥ πο ροοά ονἱἄδηςα; 
ΘΔη οἰαίτηοα ποναάδυβ Ὁ 0 οὔθ. ὃο ψ͵ὸ ΣΔΥ σιΐα 
ἴῦ οἵ. 

(δα νὰ βΊΡΡοβα ἰδαὺ ἰῃ δὴ ἂρ ἤθη [ον 5} Ξοθ οἶδ 15 
ψνο Κηον Οτεεῖς τγεγα Βουγιϑηίηρ ἴῃ Εσγρὶ δηά ϑυσία 
δηά Βεαργοηΐα, (μαὺ ἴπθ56 αγφοϊζοά ον σου Ὅ6 50 
ἱσῃογαηΐ οὗ ἰπα οἶαβϑῖοδὶ αγθοῖς Ὠἰϑίογιδηβ 85 ἴο δοοθρί 
85 βοησίηα δηά οδηοηΐοδὶ ἰἢ6 σψοσξκ οὗ δὴ διυΐμογ πῶο 
ἐπουρδι ἰδαὺ ποτα δά Ῥδθη ΟἹ ἴουτς Κίηρβ οὗ Ῥογϑίαῦ 
δὴ νὰ βϑίρροθα ὑπαὶ {6 οάἀμποαίθαά οὸνβ οὗ Ἐρυρί 
ΘΙ 50 ἱσῃοσγδαηΐ οἱ [6 Εργρίίδηῃ δἰϑίοσυ δηά στοηι- 
τιθηΐβ 85 ποὺ ἴο κηονν ἰπδὶ ἔστοσα Οδίλῦγυϑοβ ἴο Πα γῖι5 
Οοάδοτηδηηι5 ἴθ γα δά Ὀδθη ἸΏΔΩΥ Ῥοσβίδῃ Κίηρθ γῇ 
τυϊοά ονοῦ Ερυρὶ, δἴηοηρ δῦ ἰἧσοος ᾿Πασίυβοϑ 

Οδη νὰ Ὀοΐίονα ἰδαῦ διοηρ [πα ον ἴῃ Βαργυϊοηΐδ--- 
ὙΏΘΓΟ ΟΠ ΟΣ γ͵γὰβ τι θη δηά τγοδά δ5 ἰαΐθ 85 [6 
Ετϑὶ οϑηξυτγν Β. Ο.---ἰθγα γα ἤοπ6 ψγῶο οουά τοδά [86 
ἀοουτηθηίβ οὗ παῖς δάορίξαά οουηΐσν νγ6 11 δηουρῇ ἴο σο- 
Ἶδοῦ δ5 ἰδθυΐοιι5 ἰἢ6 βυρροϑι ὑοι5 Ὠϊσίοσν δηά ἔβίβοϊν 
οἰαἰτηθά τγϑάϊοϊίους οὗ ἰῇ 50-οδἱεά Ῥβευάο- ζδηϊοὶ } 
Ατα νγὰ ἴο Ὀείϊονα, δαῦ 150 γϑδῖβ αἷζοεγ πὸ {1π|6 θα 
Βοοβδβ μδά υυιῖθη ἰδ ἰβίοσνυ οἱ Βαργίοη, δηά 

Μοηδηάᾶοσς ἰμδὶ οἵ Τυτο, δηά ΜΜαηρίδο ἐδαΐ οὗ Ἐρυρί, 

ἰπαὺ ἴῃ ἰδ6 ἀρ οὗ Ροϊγθίαβ δηά ᾿ἱοάοσιβ δου δηά ἃ 
Ἠοβὺ οὗ οἵδοσ ργϑδαὺ ᾿ϊϑίογίδηβ συ ηρ ἰῇ ἰδ6 “ΐηρπα 
ἴγαποα οὗ [δε εἀὐποαῖοά τοσ]ᾶ; ἀγα γγὰ ἴο Ὀεϊονα, 1 σαρϑαΐ, 

ῃαὺ 86 παίίοῃ οὗ ἰδ ον ἰὩγοιρδοιΐ [ἢ6 ποσίά, 

ΣΤ Ἐργρίο-Ασδιηδὶς ραρυτὶ αἰγεδάν Κκηοόονῃ οοηίδϊη ραγὶ οὗ ἴδ6 
Βοΐ πίη ἰηβοσ ρου οὗ ασῖαβ ΠΙγβίαθρίϑ, δηά τηϑητίοα ὈΥ Ὡδῖθ, Οδγὰ- 
Ὀγξαβ, Πασίιβ 1, ΧΟσχοβ, Ασίαχογχεβ 1, δηά Παγίιυβ 11. 
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ΤΊΔΏΥ οὗ ψῇοπ οογίϑίηϊυ δροΐκα δῃά γοδά ασϑοκ, βδουϊά 
Ὀ6 50 ππδοαυκίηϊοά τ ἐπα ἰβίοσυ οὗ ἰ86 ψοσὶά 1ἢ 
νοῦ τῆ Υ ᾿ἰνοϑά, 85 τοῦ ἴο Ὀ6 δο΄6 ἴο ἀρίθοϊ δῃά Ὄοχροβδβ 
6 ἔα᾽ϑ1 0165 οὗ βϑυοῦ ἃ ὑρβϑοιδορσαρῃ δηά ἴο οοηΐξυῖα 
115 οἰαίτηβ ἴο δἰβίογον δῃᾶ οδποηϊζαϊίοη ΝΏὮΥ, Ιό4 
Β. Ο., ΟΥὨ ὑδογθοαροιΐ, θη βόσὴθ ογιιὶοβ οἷαίπλ τδδί 

{π6 Ὀοοῖς οὗ Τϑδαμΐὶοῖ γα υυυιτΐδη, γὰ5 16 γϑδσβ ἰδΐοσ 

ἰδδη τα ἐπα θη 6515 Ὀδη 5. ;:γα, δοοοζγάϊησ ἴο [6 

5616 ΟΥΣΟος, ττοΐθ (6 Ὅοοϊκς οὗ Ἐδοοϊοοἰασυςιβ, δηά 

5 32 γοϑδῖβ Ὀσΐοσα ὑδ6 (ἰπῆθ θη [86 58:6 ὈΟΟΚ γγὰ5 
ἰσγδῃβίαιθά 1ηο ασϑοῖς ΌὈΥ 815 Ὧο 1655 ἐβογουρῖνσοη!ρηῦ- 
οηδά ργαπάθοη. [1 γὰβ 1υ5ὺ ἃ βδογὶ ἰπ|6 Ὀαοΐοσγα (86 
ἔτη σῆθα ἰδ εγθὶ Ὅοοϊκβ οὗ [86 Μϑοοδῦθοθ σψοσΘ 
ψτιτθη. [0 γψὰβ (26 ἀρ ψθη, δοοογάϊηρ ἴο ἰδ6ϑ8 
δῖ 6 ογιθο5, σοιιο οὗ [86 ΟΙά Τοεβίασηθηϊς γγὰβ τι (62. 
Οβη νὰ Ὀοϊΐονα (μα, αἱ βιιοῦ ἃ {1π|6, ογθάδηοα δηά 
οδηοηϊζαύϊοη οδπ Ὦδλνα ὈΘΘ ρίνθ ἰο 8 ὍοΟΐ, οἰδίηγηνρ 
ἴο Ὀ6 ὨἰΞίοτγιοδίὶ, Ὀπὶ ἩΙΟὮ τγὰβ αὖ γαγίδηοα τι δῦ 
ν85 Κηόνῃ δρουΐ βυοῆ ΑΞ δϑοοσίδιηθα σηβδίζοσθ ἃ5 
ἰδ86 Ὠυσροσ δηά Ὡδῆη68 οὗ [86 Κίηρβ οὗ Ῥεγβεία [ἴἱ 
ἰδοβα Ὀοΐΐανα σγῆο οδη, δαὶ δα [οἱβίίϊησ οὗ βυςδ 8 
Ῥϑουδορσαρῇ Ὡροη ἰδ6 ρυδ]:ς οὗ [πὶ ἐἰπλα6 γγὰβ ροβϑίθίο; 
Ὁ Ἰοὺ 411 σεηδαθογ ἰπαῦ βυςἢ ἃ Ὀε]16ἴ 5 Ὀαβοά οὐ ῥίζα 
αϑϑυσηρέοη, δηᾶ ἢδ85 0 ἰοπηδεύίου ἱῃ ΔΩ Κπονγῃ ἴδοίβ, 

ὍὭΟΓ ἴῃ ΔΩΥ ΤΟΒΘΘΟΏΔΌΪ6 ὈΓΟΌΔΌΟΣΣΥ, ἴο Ὀ6 ἀοτίναά εἰς δα Σ 
ἔτοσῃ ἰδῆ τοχὺ οὗ ᾿ϑδηοῖ, ἔγοτι ἃ βϑηβὶῖθ ἱπιοσργοϊαιοη 
οὗ [ὴ6 ῬοοΐΞ οὗ ΕΖτγα- Νεδθωϊδῃ δηά Ἡδρραὶ-Ζοοδασ δῇ, 

ΟΓ ἔγοτῃ ἃ ᾿ἸἸἰκοῖν βυρροβιϊίοα 85 ἴο [6 Κηονίεδαάρσα οὗ 
Ῥτοΐδηθρ ῃἰβίοσυν οαγσοηῦ διηοηρ [86 7ον5 οἱ [86 βοοοῃά 
οδαςΌΣΥ Β. Ὁ. 

11. ἩΗονοόνοσγ, ὄνθῃ ἐξ ὁ οοὐἱᾶά 6 ὑγονοὰ [δα 
ἴδ οἶδεγ Οἱά Τεβίασηθηϊ βοσιρίασεβ τηϑηϊίοη οὐΪν ἴουΣ 
Κίηρβ οὗ Ῥογβεία, [815 ψοιἹᾶ ἠοὶ ᾿πάϊσαῖα ὑμαὺ [86 δυϊθοσ 
οὗ Τ.δηϊοῖ [πουρδὺ ἰμαὺ Ταγίαβ ἴ86 Μοάβ νγὰβ οἣϑ οὗ 
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ἴοι. Τθοβα ψῶο δϑϑοσὺ ὑδαῦ 86 δυϊδοσ οὗ Τϑδηΐεῖ 
ν85 οὗ [88 ορϊηίου ἰδαὶ Ὠαγὶιι5 [6 Μεοάδ νγὰ8 δ κίηρ οὗ 
Ῥογβίδ᾽ ὍδΞ6 ὑδοῖγ δϑβϑοσίϊΐζοῃ ὩΡροη δ6 ἔο]οννίηρ ἔατῦθογ 
8.55 ]ΟΏ 5: 

Ι. Τδαῖ “[δ6 γϑαΐῃ οὗ ἴδε Ομβαίάθβδηβ᾽᾿ νγὰϑ [86 5ϑ81:λ6 
ἴῃ οχίδηϊ 85 ἴῃ “᾿δγαυρίτγο οὗ ἴα Ῥεσγϑίδῃβ. ᾿ 

2. Τδαὺ “᾿ἴσγοσῃ ἴδε ἔδοῦ ἰπαὺ ἴῃ νἱ, 25, ᾿ϑαγίαβ {86 
Μδεάδ 15 τοργοϑοηϊθα 85 ἴδε δρϑξοϊαϊα σαΐοσ οὗ [6 Βδδυ- 
Ἰοηΐβῃ δρῖτα δηά Ϊἢ νἱ, 1 85 Ὠδνίηρ ἀϊν! 64 [15 ΘΙ ΡΙΓα 
ἰἸηἴο 120 βαΐζγαρίθϑ, ἰδδ ἰογηρίαϊίοη 15 βἴγοηρ ἴο βαβρδβοῖ 
ἰδαὶ ἴῃ6 διυΐμοσγ Ὧ85 οοηΐιδοά Τατίας ἰδ6 Μοάβ πῃ 
Παγίας Ηγϑβίαϑριβ ψῆο δοίιιδ!ν ογραηϊζοά ἴπ6 Ῥογείδη 
ΘΙΏΡΙΓΟ Ἰηΐο 20 ἴο 29 βαΐγδαρίιθϑ. 

4. Ταῦ “1ἴὋἢδ6 δυἴδοσ οὗ θδηϊοῖ βῃρροϑθά Χογχθβ ἴο 
Ὅ6 186 ἔδίδοσ δηά τοί [δα βοὴ οἵ ᾿δγα8. 5 ᾿ 

Ι. [πὶ δηβιχοσ ἴο δϑϑυσηρίίοη ἡσροσ οὔθ, ἐμαὶ [86 
“Δαϊδοσ οὗ Τδηΐϊοῖ ἐμβουρδύ ἴδ τϑαΐπὶ οἱ [86 Ομαϊάθδηβ 
ἴο Ὀ6 οααϊναϊδηῦ ἴο [6 δζριτο οὗ [δε Ῥογβίδῃβ," 10 15 β1- 
Βοίθηϊ ἴο βαν, ὑδαὺ ἰΐ 15 δῇ δϑϑοσίξοῃ δρβοίϊαςοϊν ἀπϑαρ- 
Ῥοσίεά ὃν ονϊάθηοθ. [1 γα δβϑυσηβ ἔπδὶ μ6 ταϑδηΐ ὕπθγα 
ἴο Ὅ6 ἰδ 584π16, γα ᾶγὰὸ τηϑῖ Ὦγ ἃ δοβεῖ οἱ ἀ  Ποι1165, 1π- 

δϑηλοἢ 845 ϑιοῦ ἃ ἱηρσ δ5 ᾿δγ5 (ἢ6 Μοάδ ὑσγεοράϊηρ 
Ογτγι5 ἴῃ ἴδ6 ρονεσγησηθηῦ οὗ ἴπ6 Ῥογβίδῃ δρισα 18 
τηκηονσηι ἴῃ Ὀοϊδ ἰῃς6 Ἡδρῦτγον ϑογιρίσοβς δηά ἴῃ [6 
Ῥοχβίδη, ατϑοῖ, δῃά Βαρυϊοηΐδη τοοοσάβ. Βαυὺ 1 νὰ 
αἰΐονν [δαὶ 86 δαΐδος σηθδαὺ ὑμοσ ἰο οοπποῖίε αἰ οσοηὶ 
ἀοσιϊηίοηβ, ἰδ6 οὐο ἰοοδῖ, ἰῆ6 οἴξμοσ [ῃ8 ναϑῦ δηρίγα οὗ 

Ογσγι5, οχιθηδιηρ ἔγσοσα ἰδ6 Ζέροδη ὅθα ἴο 6 Εἷνεσγ 
Ιηἄπ5, οὐργαςοίηρ τίη 115 [τ 5, 85 ἃ ρῬαζὶ οὗ ἰΐ, 
{πα ἔοσμοσ 'ηράοτῃ οὗ ΝονιυςοπδάηρζΖζασ, ἢο ἱποοῃϑίϑῦ- 
ΘΏΟΥ 15 ἑοηά Ὀούτοοι ἰδ6 δἰαϊοσηθαὶβ οὗ Πδηϊο] δηδ [86 
οἴδοσγ ὈΪΌ11ςα] ογ οχίσα- 1 011. 81] βουσοοθ. [1ὖ 10 Ὀδ σο- 
ΔΘ Ρογοά ὉΥ (δ6 τοαάοσγ, ἰδαῦ ἰῇ ἰοϑῦηρ ἱτ οἵδε 

τ ὅ66 Ὁ. 162. 2 566 ΙΥ͂, Ρ. 199 ᾳηά ὙΠ, Ρ. 264. 
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ἰαϑ ΣΟΥ ἰδ6 νοσοῦν οΥΓ οοηβιϑίθηου οἱ ἃ ἀοουτηρηῖ, 
1ῦ ἰ6 ποῖ ἔδίγ ἴο ἴαϊκα δα βἰαϊορηΐβ οὗ 86 ἀοοσυτηδηῦ 
ἷἴγ ἃ 5ϑ6ηδα αἰδογεηῖ ἔγοσι ὑπαὶ ὨισὮ ἴὯ6 ψνογάβ τηοϑβὶ 
ταύταν ἸΤΩΡΙ͂Υ ; ποῦ οὗ ἔγγο ροβϑιθΐο τη ογρσγοίδ οι οὗ ἃ 
Ῥαβθασα ἴο ἰαϊκα ἰῆθβ οὔὸ Ὡς 5 ἱποοηβίβίθης ἢ 
νοσγδοϊΐν, ν Ὦ116 οαϑίϊηρ αϑἄθ [86 οϑ ψῃϊοἢ 15 οοηϑβίθηϊ. 
Το Ὀυγάσδη οὗ Ῥγοοῖ γοϑὺβ Ὁροῦ ἴδ ἤδη ΨΏΟ ἱπιρυρῊ5 
δηοίμογ᾽ 5 νόσου οὐ ἰῆ6 ἰγυϊῃ οὗ δι15. 5βἰαίδωοηΐβ. 
Ῥρῃηβυϊνδηΐα 15 ποῦ ἰδ6 Τὐηϊοά Θίαϊοβ οὗ Απηογίοδ. 
Ῥγαββία 15 ποῦ ογσωδην. Ἐηρδηά 15 τοὶ δα ΒΙ  5Ξἢ 
Ἐτηρῖστο. Νοσ νγὰβ ἰδ6 τοδίπι οὗ δε (Ὁμβαίἄθδῃβ ὄνθὴ αὖ 
τῆ ΠοΙρδ οὗ 105 βἴογυν δνοσ ϑαυδῖ ἰῃ οχίθηΐ, οσ δα ἱναϊθηΐ 
ἴῃ ῬΟΥΤΟΣ ΟΥ ἀοτηϊηίοη ἴο ἴδ6 οδιρίγα οὗ [86 Ῥογβίδῃβ. 
ΝΟΥ οδὴ ψὰ ὈοϊΖδενα παῖ δὴν οὗ δα ογιϊοβ, ποῦ ἰδδῦ 
ΘΔΏΥ Ὑτίϊοσ οὗ Βἰβίοσυ, βδογϑά οσ ὑσχοίδπθ, ϑΑυΪν οσ ἰαΐθ, 
ΟΥΟΣ ὑδβουρδὲ ἰμαὺῦ ἴδον σοῦ [86 βϑδθ. Τδα οσγιος 
ΤΏΔΥ ΟοΔ11 ἰῆ6 δαῖδοσ οὗ ζδηϊοῖ δὴ ἱρῃογασηιβ ἀουδῖν 
ἄγεά; Ὀαΐ δυο δὴ δϑϑοσίίοη ὅοαβ ἢοὺ Ὅσον ἐπα [88 
δαϊμοσ ὄνὸσ βαϊά, οσ ἱποιυρδῦ ὄνθη, ἰδαῦ ὑ86 Οδαδίἄθδαη 
Ἰπηράοπι 84 [ἢ βδὴ6 οχίθηϊ 85 [δε Ῥογβίδῃ δ γα. 

2. Βεῖΐ, βᾶγῪ5 ἰδ ογἶΐδς, ἄοθβ οῦ Ὁ δηΐϊοῖ βὰν δαὶ 
Πλασίαβ 15 τοργοβθηϊθα 1η νὶἱ, 25, 85 δϑοϊυϊα τυΐογ οὗ [86 
Ῥογβϑίδῃ δγρίσα, 8δηά ἴῃ νἱ, 1, 8ἃ5 ανίηρ αϊνίἀοα [ἢ15 
ΘΙ ἾΓΟ ἰηΐο 120 βαίσζαρίθϑῖ"Σ ΤῸ Ὀοϊἢ οὗ [656 σιαοπίϊοηβ 
Ι δῆϑνογ: ΝΟ. 

(1) Εοσ, βγβῖ, ῶο βαοῦ σοργοβοηϊαίίοη 85 ὑμαὺ ᾿αγία5 

[6 Μεάδ νγὰβ τιΐοσ οὗ 86 Ῥογβίδῃ δυρῖσα 15 σηδάθ ἴῃ 
νἱ, 25. ΤὮΪ5 νοσβα ἴῃ 86 Ἐορνϑοά Ψογβίοη σοϑαβ 85 
[ΟἹ] οννβ : “ἼΒθη Ἰηρ Παγίυβ τσγοῖα υηΐο 411 [6 Ῥϑορῖοϑϑ, 
παϊΐοηβ, δῃά ἰδηρααρος, ὑπμαὺ ὄνγο]] 1ῃ 411] 86 φαγί: 
Ῥρδοθ Ὀ6 σα] 01164 αηἴο γοι.᾿ Νον, 10 15 ἃ ἔδοϊ δαὶ 
δῇ βοδσζοοῖν ἡροά σῆοσγο ἤδη ἃ βίαϊοσηθηΐ ἔσοσῃ 15, [δαὶ 
186 Αταζηδὶο τψοσζά ἤθγε ὑσγαῃϑαιθα “ρασγί ̓ τΔΥ 165 85 

Σ 566 Ὁ. 162. 
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νγ 611 6 ἰσδῃβαἰθά ““1δῃ.᾿" ὙΤὮδ οοτγοϑροπάϊΐηρ νοσά 1η 
Ἡρῦσον, Αβϑυσίδη, δη Αγδῦϊο τδυ, 8350, αν οἰΐδμοσ 
οὗ ὕμεϑθθ βδθῆβοβ. “""Α11 86 φαγί ἸὮΔΥ τλθδῇ 5 ΠΊΡΪν 
“4811 [86 Ἰαηά.᾽᾽ Ιηκίοδά, ᾿δοσζεΐοσγο, οἵ πιθδαηΐηρ “δαὶ- 
Ῥῖγα,᾽᾿ δ5 Ὦσ. Ὀσγίνοσ ἱπΊρ1165, 10 5 ἀοιδυξαῖ 18 4 51} 516 
ΘΧϑηρῖθ οἱ ἐΐϊβ αδ6 ἴῃ (8 ΘθΏϑα οδὴ ὃ6 ἰουηά ἴῃ ΔῺΥ 
Ἰἰτοσαϊοσγα οὗ ΔΩΥ δρα. 

(2) ΑΞ ἰο ϑδηΐοεῖ νἱ, 1, οὐ [86 Ὀδ515 οἵ ψεϊςοῖ ἱὐ 15 
αοβοσίθα ἰδαὺ ασῖβ (86 Μράθ αἀϊνἰἀεα ἰῃ6 Ῥεογϑβίδῃ 
οηλρῖσγα ἰηἴο 120 βαίσαρὶθϑ, [86 νοσβα 5805 ΣΊΘΓΟΙ͂ ἰδαὺ Ὧ6 
δορά 8686 βαίσαρβ ονοὸσγ (Πἰοσγαῖν 15) 811 [868 κίηρ- 
ἄοτη. Τῇ πδίυσγαὶ ἱἰηϊοσρσγοίδι οηυ οὐ [815 Κιηράοπι 
νοιἃ 6, οὗ οουζδο, ἰδς Κίηρἄοτη ονὸσ ψ Ὠ1οὮ 6 ταϊεά. 

Α5 νὰ ἢδνϑ βῇονγῃῃ αῦονβ ἰδαῦ ὈΥ (15 Κηράοτμι νγα5 ποῖ 
τηθδηὺ [6 Ῥοχβίδῃ δωρίσο, [26 οὐΪν ἔυσίοσ ᾿ΠΘΌΥ 
Ὠροάεά 15 85 ἴο ψβοῖδμοσ οσ ἢοῦ {μ6 δα δ-Κίηράοπι αρονθ 
ἀεοῆηδά οοὐἱά αν δά 120 ϑαΐγαρβ. Τἢϊ5 ᾿παυγΥ 
ἀεεηβδηᾶς 4 οοηδιἀδγαυύζοη οὗ [6 τηθαπὶπρ οὗ [86 ψνοσά 
βαῖσζαρ δῃά οὗ ἰδ οχίθηϊ οὗ οοσἴ Υ ΟΝΟΣ ψΙΟὮ ἃ βαΐσαρ 
ΤΙΏΔΥ Ὦδνα Ὀδ6η ὈΪδορά. 
ΤῺ νψοσγά βαΐσζαρ 15 ἀογίνεα ἔγσοσηα (86 οἷά Ῥογείδῃ 

Καοπαϊγαραυαη, ΤΙ ϊοὮ δοοοσγάϊηρ ἴο ϑρίδοροί 15 οου)- 
ρῬουηάοσά οὗ ζσπαίγα, ““Κιαράοχη,᾽ δηά ρα, ““ἴο Ῥχοίθοϊ." 
115 τηϑδηΐηρ, ἤθη, νου ὯὍ6 “᾿χοίθοϊοσ οὗ ἰδ6 [εἱηρ- 
ἄοχ.᾿ Τί 15 ιϑεά ὕψιοα ΟὨΪΥ 1η [86 ῬΕσβίδἢ ἱπϑοσ ΡΠ] ΟΏ5: 
ἴῃ Βοδί βίη, 1, 14, ψΏΘΓΟ 4 Ῥογείδη ᾿δάδγεϑῇ 15 οδἹϑά 
[86 βογσνδοΐ οὗ Πλάσι δηᾶ βαΐγαρ οὗ Βαοίγίια; δηά ἰῃ "πὶ, 
55, οὗ [6 5Ξ4π6, ψῇογα [6 Ῥογβίδῃ ινδηδ 15 οδ]]6α [86 
βοσνδηΐ οὗ ᾿ϑαδαγίαβ δηά βαίσαρ οὗ Ασδοῆοβία. [1}ἢ (68 
᾿Ανοβίβα, [86 οογγοβροηάίηρ ψοσζά ἰ5 δλοἠηγαῤαη, ΜὨΪΟὮ 

:Τ1ὴ βυρροτὶ οὗ [8158 βίαἰοδηχοαΐξ, 866 ἰδ6 ΕΧοιτβ5 δἱ ἴδε οηά οὗ ἰἢϊ5 
εδαρίοσ, ρασοβ 186-102. 

2 866 ἢ. 161. 
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75, τ σοῦ Βασι δοϊοσηδα αρῦθθβ, το ἄοσβ “᾿Ὁσχοΐβο- 
ἴοσ οὗ {86 σουῃίσν " (Βεςοζον ἀος 1αμπάςίγίοἠ δ) δηά 
ἅἄεγνοϑ ἔσοσῃ ςλοϊίἤγα-ρα. μοήδγα Ὧς ἀοῆῇηθ65 845 “ἄγε ]1- 
ἴῃ Ὁἷαςα, Ἡγοΐϊμογί, γδ, ῥαρμξ ἴῃ ορροκβὲϊίοη ἴο οἰ, 
δροιυς 86 οχίθηϊ οὗ οουηίσυ οοουρὶοά ὉΥ ἃ σαμίμ.᾽» 
Ζαπέμ 6 ἀοβηδβ 85 ἃ “"οοσησηυπίοη οὗ ΓΠἰΣΟΥ τθη δηά 
ψόοχηθῃ. ᾿᾿ 

Νον, ἱξ γψὸ δοοορὺ οὗ ἰδθβα ἀοσίναϊζοῃς δηάᾶ ἄδβηι- 

ἰοῦ, ἃ ϑαΐῖσαρ ΣΊΔΥ Ὦδνο Ὀδθη ΟΥΡῚΠΔΙΥ ΣΘΓΟΙ͂Υ ἃ, οἰϊοῖ 
οὗ 4 5:41] Ῥοάν οὗ ναηάοσίησ Μράεββ, ογ Ῥογβίδῃβ. 
Αοοογάϊηρ ἰο 7511, 6 ἀσηφνη νγὰ5 ἃ στορίοῃ (δυροζίσίο) 
οοηΐαίηίηρσ βανοσαί ζαμίμδ; 80 ἰδαῦ δδοῦ δαφγ ταὶρἣῦ 
ὯὮανα δά ϑβονοσαὶ ϑαΐσχαρβ. ΤΩ ἀαηγ, ὨονΟνΟσ, 15 
βαϊά ὮΥν ϑρίθροϊ ἰο 6 6 58:6 45 ἰδ6 Οἱ Ῥογξίδη ἀαΐγω 
οὗ (86 σηοηυτηθηῦβ, ϊοῆ τθδηβ Ὀοΐῇ οουηΐσυ δηά δ 5 Ὁ- 
ἀϊν βίου οὗ ἃ οουηῖσγ. Ὧν δανθ βϑϑὴ αῦονα δπδὺ οἱ ἰδ 
ταοηυστηθηΐβ ἠαἤ γε 185 αἴνγαυβ υϑθα ἴῃ (6 εἰηρυῖΐαν ἴο 
ἀοηοίδ ἃ οουηίσν κὸ Μοάϊα, Βϑοῖγία, Βαρυ]οηΐβ, 
Αϑξϑυσία, οἷο., δηά ἴπ6 βυθάϊν βίοηβ, οσ ὑσονίηοοθβ οὗ {π6 

8416. 850 ἰδδί ἃ οουηΐσυ [πὸ Μοάϊα τᾶν ἢδανα δαά 
ΤΑΔΏΥ βυδαϊνιϑίοηβ Θδοῦ οδ]]164 ἀαΐγα δηα Θδοῦ οὗ [8656 
ΙΏΔΥ Ὦδανα δά βονοσγαΐὶ δαΐγαρθ. ῬΏΘΩ Ουσγὺβ δηά 
Οοῦτγναβ ἰοοῖς Βαργίοηυ, όοῦσγαβ γῶο γγδϑ δἰγθδαῦν 
βονόσηοσ (ῤίλαϊμ) οὗ ἴῃς ἰαῃά οὗ συζίζτ, ἃ ρῬαγί οὗ 
Μεάϊα (ἢ), νγαὰβ τιδάβ ρονόσγῇοσ οἱ Βδαρυΐοῃ αἷϑο. 1 
Οοῦτγαϑβ 15 ἰδ 5816 δ5 ᾿δσιιι5 ἴ86 Μοάασ, Ώδη, δοοοσά- 

ἴηρ ἰο δῆ. νἱ, 1, Ὧ6 ΣΊΔΥ αν Ὀδοοσηδ Κίηρ οὗ Οδαϊάσδα, 
δἶδο, δ ὑδ8 ὑΐζγθ ἱποίϊυϊπρ ὈΓΟΡΔΌΪ 8 μαζὶ οὗ ΕΪδηι. 
Ἀοσοογάϊηρ ἴο (86 Ογγιβ οῃσοηίοίς [815 Οοῦγυ δ, Ὠἰσηβοῖέ 
ἃ Ὀἱδαία οἵ Ογσγιβ, δρροϊηϊθά ρἱδαὶβ υπάοσ εἰ. Αο- 
οογάϊηρ ἴο [86 566 οὔγοῃΐοὶ 6 Βοσηθοαν (πγχοβὺ ὑΓΟΌΔΌΪ 
Ουσγι9) ὕτγοΐτο ἑἱηΐο 86 ἰδηά οὗ Αοοδά ἔγοσῃ Ε͵δπὶ δἱ 88 
ΘΑ ΟΣ ὑὐσηθ δηά ρἷδοθά δ σλδαΐζημ, ΟΥὁ βονϑσῃοσ, ἰῃ Εσϑοῆ. 
Τη1ϊ5 σλαξημ οἱ Ετοϑοῦ δηά οἴδοσβ, ψῆο σοσα Ὁσοῦϑοϊν, 
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Ῥἰίδοθά ονοὸσς οὗποσς οἱϊ᾽θϑ, 85 νὰ 85 126 οἱδαὶ ρἷδορά 
ἰῃ Βαρυίοηυ ὮΥ σοῦσγυαδαἷ, τσ 411] ΝΟΥ νγο]] Ὅ6 οΔ]16 ἃ 
δαίγαῤοδ ἴῃ Ῥεγβίδῃ ἔοσ 411 δῆγοῃθ ζησιῦς ἴο [ῃ6 οοηΐγασγυ. 
Καοιηθθοσ, ἰπαῦ δαίσαρ οοουτβ Ὡοννογο οὐ ἴῃ6 Ῥεογβίδῃ 
τιοηυτηθηΐβ σαν ἰῃ ἰδ6 ὑνο οΐδοθβ οὗ [86 Βοδίβίιη 
Τηξοσίρύζοη τηθηὐϊοηθά αῦονθ, ἴο τὶ, (οἱ. 11, 11π65 14 

δῃδ 55. ΣΟ ατυβ ἴῃ πὸ Βοδίβίυαη [Ιηβοσιρυΐζοη 
Τηθηϊϊουβ 6 ὩΔΙ65 οὗ 232 οοὔησο5. ΟΥ̓Σ ὙΏΙΟΪ δ6 
τεϊσρηοά δηά ἴῃ [86 ΜΝακεἸ-1- ιμδίαηι Ἰμϑοτιριϊοη σηθη- 
1[ἸοΏ5 29 οὗ ἐξδηι, 1 15 ποὺ Ξαἱά ἰη οἰϊῆογ ἰῃδ΄ δ6 δ κεῖ 
βαῖσζαρβ ΟΥ̓ ἴδοι; Ὀπὶ ἰπαῦ δα γυϊθά ἰδθηὶ ᾿ἰτηβοῖξ 
δηᾶ δαῦ πὸν Ὀγουρδὶ ὑπραῦα αἀἰγοοῦΥ ἴο ἴῃ. Β6- 
δἰά65, Ἄὅσνθῃ ἐξ ̓ Παγίυβ δά ο4116« (68 τγϑ γψῶο τι ϊοά [656 

οουοῦσιοβ υπάοσ δἰπὶ ΌΥ [86 Ὡδπι6 οὗ βαίσαρ, {Π15 νουἹά 

ποῦ Ὁχονὸ ἰδαῦὺ [86 τυΐοσβ οὗ [86 ὑσγονίηοοβ ἰῃ [8656 
οοὐη γος ΣΔΔΥ Ὡοΐ 850 ἢανα Ὀδθη οδ]16 «ἃ βδαΐσαρϑ ὈῪ ἢίπι; 
8:4 οοτίδίηῖν ἰς τουϊἱά ποὺ ὑσονα δαὶ δὲ δῇ δδσίΐϊοσ ὑλπ|6 
[86 ψοζά σαν ποὺ πᾶνὸ Ὀδθοη υδϑοα ἰο ἀδηοῖα {ῃθτ. 
Εογ 411] ψὰ ἵηον ἔσγοηι [6 ΟΙά Ῥοσγείϑη ἱῃβοσ ρΌ]ΟΏ5, ἐδ 
γγὲ5 [26 ΟὨΪΥ ῥγοροσ Ῥεοσγβίδηῃ 1016 ἴο ΔΡΌΪΥ ἴο ἐδθη. 

: Ιῃ ρτοοῖ οὗ [δὲ5 βἰαϊοωδοηξ, τὸ βανδ οδγείΠν ζοῦθ ἰδσουρὴ 8411 [86 
οἷά Ῥεσξίαδῃ ἰῃϑοσίρ(οηϑ, υἱὲ ἢ [86 τοβυΐϊο τδαῖ τὰ δπὰἃ ἴδογα ἴδ6 ἔο ον ον 
τοσάβ ἔοσ ρονοσγωσηθης οὔοϊα]5: Κἀςεπαγαλλίγα, “Ἰάτιν," Σὐελαίγαρῥαυση, 
“δαῖσαρ,"" σωγὰα Ἰοτὰ (86 ΟὨΪΥ οὔςα δηά ἰἤθηῃ οὗ Αὐταζηδζάδ, τῆ6 
διρζοσθ σοά), )γαριαία “᾿οοτασηδηογ᾽" (86 ἃ ΟὨἿΪΥ οὗ [86 ἰκίηρ οὗ ἰεΐηρϑ 
δη4 ΟὨἿΪΥ ἴῃ [86 ρἕσγαβθ, "1826 υπίηυ6, ΟΣ οἷν, οοτηπιδηάος οὗ την"), 
δηά »παἰλαςία, ἰἰτεταῖ ν ΔἸ 6 στοδίεξι," 16 σοηογαῖ-ἰ -οἢϊοξ οὗ δῇ ἀστων. 
ΤΏ ποζά 2γαίαα, ᾿ΠΙΟΝ ἴῃ Τϑδηΐοῖ σρθδηβ “ρτίηοο,᾿" 5 αἴναυβ υυϑοὰ 
ἱη ἴ86 Ῥεγξίδῃ ἱῃϑοσ ρ(, 0.5 85 δῷ δάϊοοϊλνε δηὰ οὐἵῃ ἰῃ [86 ρῆγαβο )γαίανια 
πιαγίγα απ᾿ μδδίγα (ἀῦδταῖν, 186 οἰλοξ 8 ζοϊονγοσβ᾽"). ὙΏοζα 18 ἢ0 
τεΐεσοηοο, βούγενοσ, ἴο δὶ9 οβῆςοϊαί ροςιτοῃ οὐ ἀπἰἴ65ὅ. Ὅ7ὲ βανα βϑθῆ 
δῦονο ἰδαῖ [δες ΟΙΪά Ῥογβίδη νοζά ἴοσ οουηίγυν, ἀσἦγα, ντὰ8 υδοά, 6190, ἴο 
ἄεδηοΐδ ἃ μαζὶ οὗ ἴα οουδῖγυ; ἰδδὶ ἰβ, γα αν ἀσἦγα, “ οουηίγν,"" δοά 
ἀσάγανα ἀαλγαμπῖ, “᾿ἴῃ6 οουπύγίεβ (ΟΣ Ὁσονίῃςθϑ) οὗ ἃ οουηΐῖσγυ "᾿; δηά 
ἐδαῖ σοῦτνας, ἰδ ῥέλαέω (οΥ ξονεγηοτ) οὗ Βαδγίου ποῦ Ουσι5 ἰὴ οὗ 
Ῥεγεῖα, αά υπάογ Ηἰπὰλ οἵδον ῥίλαϊμς (ΟΥ ρονοζηοτβ). ΤῊ ΟὨΪΥ Ῥογϑίδη 
ονοσὰ οὗ ἴῆ6 1ηδοσὶρίου5 ΜὩϊοὮ οογγοθρουάβ ἴο ῥίλαξω 18 ἰ;Ώ6 ποτά “αίγαῤ, 
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Τη νον οὗ [15 ἔδοΐ, ουγ τθδάδγβ ψ}111 ἀοα ι1655 οοηβθηῖ 
ἴο [86 δἰδίοιηθηϊ ἐμαὶ ἴῇογα 15 Ὡὸ γτϑάϑοῃ ΨὮΥ Παγίιι5 
ἴδ6 Μοάβ σζδυ ποὺ αν δρροϊῃϊθά 120 βαίσδῃϑβ ἴο γι ]8 
τηάογ τη ἴῃ ἴπ6 Κἰηρσάοπι ᾿Ὡϊοἢ δοοογάϊηρ ἴο νὶ, 1, ἢ6 
δαά τεοεῖνθά, δηά ονὸσ νηοῦ δοοογάϊηρσ ἴο ἱἰχ, ἵ, Ὧ6 
“Βδά Ὀθθη σιδάβ Κίηρ,᾿᾿ δ5 ͵ἷὲὸ βρροβε, ΌΥ 8ΐβ ονοσ- 
Ἰογὰ Ουσγὰβ Κίηρ οὗ Ῥογϑεῖα. Νοίϊοθ, νβοίμογ 86 Κίηρ- 
ἄοπῃι γγὰβ σγϑαΐδθσ Οσ 5.) 16 ἴῃ οχίθηϊ [ἢδη Βαρυ]οηΐβα 
ΤΏΘΓΟΪΥ, ὯΘ6 ΣΔΥ ἤανο ἢδά βαΐγαρβ υπάογ Ηΐη, δῃά 6 
πατηδογ οὗ [8.656 Ξαῦγαρϑ ΏΔΥ ἢδνα ὈΘΘΏ 85 ἰδγρθ 85 οὔθ 
Ὠυηάτγοά δῃά ἔνθηΐν, ἔοσ 411 γα κῆπον ἴο δα οοηΐζγαγν; 
δηά 50 [Π6 Ξἰδίδωρηϊ οὗ ζδηϊ6] νἱ, ᾿, βίδῃη: 5 τηϊτηρυρηοά. 

Βεΐοσε οἱοβίηρ [86 ἀϊξουπβίοη οὗ π6 ψνοσζά δσαίγαρ, ἴ 
τηὶρηΐ Ὅς νγ 61] ἴο αϑῖς ν βοΐδοσ ἐῆ6 56 οὗ (ῃῆς. νογά νουἹά 

83 ἴῃ 845 οὗ [86 Βεδικίμηῃ Ιηϑοροη, ὅ8ὅο δαὶ νυπτίησ ἴῃ Ῥογξίδη τα 
ψοιϊά 5αὺ ἰδαῖ Οοῦτγγαβ ἴδ6 ταέγαρ οὗ ἴδ6 ἀαλγαμδὴ οἵ Βανγίου υπάοσ 
Ογγὰβ δρροϊηϊθά υηδορ δἰτηθοῖξ οἵδοῦ βαῖγαρϑ οἱ πὸ ἀδῆγανα, οσ βυδ- 
ἀϊνίϑίοῃβ οὗ ἢἰ8 ϑαίζγαρΥ. [}ἢ5. οἱδοσ ποσγάβ ἴβοσα σοσα 5181} οουηΐςσίθ8 
ΠΩ ἃ ἰαῦροσ οΟΙΠ ΤΥ δηὰ 5014] βαίγαρϑβ υπάοσς ἃ ζγεδῖ βαΐζαρ, ᾽ϑὲ 85 
ἴῆοσα νψγ88 ἃ 5λ:α.-ἐη"- λαΐ, οὐ ἰηρ οἵ ἰεΐηρϑ; 1.5᾽ 45 ἴῃογα υϑοά ἴο 6 ἃ 
ἰσηρ οὗ Ουὐάδξ διὰ οἵδοσ βϑονογεῖζῃβ τᾶθσ (86 ποβάξῃϊρ οἵ {86 χυθθη οὗ 
Ἑπρίλθά. ὙΒαὶ 8459 [19 Ὀδδη βῆοτχῃ ἴο δα γα οὗ ἴπ6 ΟΙΪά Ῥεγξῖδα 
᾿ῃϑο ΠΡ Ο.8 8 ἰγθ, 8δ͵9ο, οὗ [86 Ῥογξίδῃ οὗ ἔπε ἀνεςία. [{ οουΐδίῃϑβ ἔουγ 
ψογάς ἔογ Ἰΐησ; ἴο τῖῖ, ζαναη, κὐπαεία, δλελαείαν, το Σσδαΐλέα: ἀοοοτά- 
ἱῃρ ἴο ]υϑ, [86 Βγβὶ οὗ ἔδοϑθο, ζαναῃ, 15 ἃ εἰ:16 τυ ιο 885 Ὀδθθη ἐουηά 
964 ΟὨΪΥ ἴος ἴδ6 οὔθ ἀυηδϑιν Ὀορσίπηίηρ τι Καναία. ΤΒ6 οἵἴδοῖβ 
τα 411 οοηηοοῖοά υἱνἢ ἴδ ἀλεπαγαϊδέγα, οὗ ἴΏ6 ηϑοσροηβ. ΒῸΣ βδίσζδαρ, 
[86 πιοάδεγηϊζοά τλογαῤῥαπ 15 ἰοαηᾶ. Οἷδος τογάβ ἴοσ βονθσῶοσ δζὸ 
δλοϊδγαραΐέ, "Ἰοτά οἱ ἃ ἀϊξκιτιοῦ᾽" (Ηδογσ οἰηθ8 1.,δηδειγι 65); ἀσπδωραϊ, 
“Ἰοσζά οὗ ἃ οουηῖγν " (Ηἶεστ εἷος ὅδι1.65); Ζαμεμραΐἑ, " ΟὨΣο" (Εεεγ εἰπος 
Οὐδηοβϑθηβοθ δε); ἰγαςαςίαγ, "ταῖν "(Εοσσβοδοσ); γαΐω, "1Ἰοεδάοςγ '" (ΒΒ σοῦ); 
λαγα, "Ῥτοίδοϊον᾽" (Βεβοβά ζοτ); ἤναίενια, “ οὨἱοῖ." Ὑδοόγα πνουϊά βθοῖι 
ἴ(ο Ὅ6 δῇ ογάοσς οὗ σδηΐς ἴῃ σοι γαραϊέ, ἀαπδωραΐϊί, ἀπά ξαπίμῥαϊέ, 
οοσγοϑροηάϊίηρ οἰοβεῖν ἴο ΟἿΣ ϑονόσγηοσ, τδγοσ, δηᾶ αἱ δοστβϑηῃ οἵ τηδσίϑ- 
ἔταϊθ. ἕϑε 9566 Ὧο ΓΟβ90. ΜὮΥ ΔΏΥ ΟὨΘ οὗ ἔδεε ἰἤγοα αὐὐρς ἠοῖ βανα 
ὈδΘοΏ οΔ]16«ἃ ἃ σδοήγαῤῥαη, “᾿βαῖταρ," δὲ 85 ΟἿΣ βΌΝΘΓΠΟΙΞ, ΣΏΔΥΟΣΒ, δηά 
αἰ ἀοστηθη ΤΑΥ͂ 411 Ὅς οΔ116ἃ ““ρχοϊοοίοσβ οὗ [86 ἰανν." Τα ἱκίηρ νὰ58 
δῦονο 411 βαΐγαρϑβ οἵ ὄνοσυ Κίηά, 5 85 ἴδ ὑγεςίἀθηξ 5 αϑονο δ] ψονοζ- 
ὭΟΙΞ, ΣΊΔΥΟΙΒ, δ Δ᾽ ἀοττΏθΏ, 
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Ὀοβὺ ἀαστθα ἱτἢ [86 ἀδίίηρ οὗ [86 Ὀοοῖΐς οὗ Πδηϊοῖ ἴῃ {π6 
Ἰαϊῦοσ ραζτύ οὗ ἰῆᾳ δἰχίδϑ οϑῃῦασγν, 58ΔΥ 535 Β.6., οσ ψχι ἢ 
(86 ἄδϊα 164 Β.0., ψΏΘΩ τϑηΥ ἰμίηῖς (μας [86 Ὀοοΐϊ 

τηῦϑὲ αν Ὀθθη ττι θη. 
Α5 ἴο 88 δδσίίοσ οὗ ποθ ἀδίθϑβ, 525 Β.Ό., [86 οὐἱϊῃ 

ΟὈ]δοϊίξοηβ ἴο ἐΐβ 86 δὖ ἐμαῦ ἰδ ζο, βσγϑί, ὑῃαὶ {δ6 

νειΐοσ σου Θοδγο ον ΘΡΙΟΥ ἰδ6 ψοσζά ἰῇ δὴ Δγδηγαὶο 
ἀοουχπηδηΐ 50 ΞοΟῦ δὐζοσ δε Ῥεγϑίδη οοησασϑὶ οὗ ΒαΌυ ΟΣ, 
ΔΙ οἢ δά Ὀδοη δοοοσ 5864 ἰῃ 528 Β.Ο.; δια ΒΘΟΟΠΩΪν, 
ἰδαῖ Ὧθ νψοιυϊά Βασαν αν υδοά ἃ Ῥεσγβίδη σνοζά ἴο 
ἄδηοία οἴἴοοτβ οὗ ΝορυςοδδάηοζΖζαγ. 

Α5 ἴο ἰδ ἔοστῃοσ οὗ ἴῃ656 οὈ)]θοϊζοῃβ, 1 τῇδύ Ὀ6 56]14, 

ἰμαὺ [86 αυσρίίοῃ ἰ5, οί ψδοίμοσ δῇ δυΐδοσς υτιϊϊην 
ἰῃ Βαδγίοπία πουϊὰ αν ὑγο Δ ΌΪΥ τοδάβ 56 οὗ ἰῃ6 
Ῥοσγβίδη νοσζά βϑαίσαῃρ ἰῃ [ἢ γδασ 5325 Β.0.; δυῖ τ ϑοῖδοΣσ 
ἃ τιδῦ τ ηρ ἴοσ [86 Ατγβϑη)δῖο-ροακίηρ 1ονγ5 νην 
δ 186 (ζπι6 σηϊρϊ αν ρα ἱΐ, γε τιιϑῦ σουιθηῦογ, 
τμδὶ ἰδ8 Ασγαιηθβδῃ ἰηβοσίρίίοηβ ρὸ Ὀδοῖς ἴο δροιῦ τοοῸ 
Β. 6.; ἰδαὺ 86 Ατγαθδθδῃ ἰσίθϑ δά Ὀδθϑῃ ἰδγροῖν βυ͵]θοῦ 
ῬΘορίθβ ἔγσοσῃ ἰδ {π|6 οὗ ΤΊ αὐ -ῬΊΙΘΘΟΣΓ ἸΏ ΙΙΟῸ Β.(.; 
(δὴ ὑποὶσ νοοδραΐαγν ἴῃ 411 βίαροβ οὗ 115 δχίβίθῃσθ νγ͵7ὰ85 
ΙΏΟΓΟ ΟΥ 655 Η116 «ἃ τῖῖῃ ἰῃ6 νογάς οὗ ὑποῖτ ΟΠ ΈΊΘΓΟΓΒ, 
ΘΘΡΘΟΙ ΔΙ ἰῃ [86 ΞΡδογα οὗ ρονογησζηθηΐδί [οσηλβ. 

ΣΤ τηυϑῦ 6 ΓΟΙΔΟΙΩὈ ΤΟΙ, αἶϑο, ἰδιὶ ἰῆθϑ6 Ασγαζῆθδι ἰγὶδο5 ὀχίθηοά 
ἴσοι ἴδε ῬΡογβίδη Οἱ ἴο ἴῃ6 Μοάιϊογσδηθβδη, δηά ἱποϊυοά (6 ϑγτγίδηβ οὗ 
κ(ὴ)6 ΟἹά Τεβίδεηθηΐ, 89 ννοῖ δ5 (6 Ασδυιθδῃβ οὗ [86 Αβϑυγίδῃ :ηοηυ- 
τηθοῖβ; ἰδδὶ ἴδ 7168 ἴοσ βοσὰ Ὠδηΐοῖ τσοὶ δά Ὀδοη Ὁτουρῆΐξ ἰηἴο 
οοὐΐδοξ τῖτἢ ὑπδηὶ ἔσοσα ὑμὶν φαγίϊοσὲ Εἰβίογυ ἄοτῃ; δηᾶ (παι τδηΥ οἵ 
(ἢ6 1ετγ8 85 δδιῖν 89 ἰπθ της οὗ {π6 εἰχίῃ οδϑηΐυγυ οογίδιηϊν δδά 
Ἰεασῃϑὰ [86 Ασδασγηδὶς ἰοηξιθ, (6 ἑέπρμα ἤαποα οὗ ἴα Ῥετιοά. 76 συιϑὶ 
Του τ ΌοΣ, ἔυσίδος, (μαὲ σδην οὗ ἰδῆς 1οτγ8 δα Ὀδοη βοιο δρουΐ 186 
τηϊ 416 οὗ ἐπα οἰ ἢ οοηΐυγν Β.ς. ἱπ {86 οἰτἐ65 οὗ (86 Μοάδβ; ἰ[πδὲ τῆς 
Ἰδλῆσύδσο δηᾶ ρκονεγητησηὺ οὗ ἴῃ Με65 τὸ ἵκωονγῃ ἴο δανὸ ὈΘΘΏ δἰ σηΣ αν 
ἴο, δηα ἰπ τΏΔΩΥ σοϑροοῖβ ἐπ 6 58Π16 85, ἔῃοβα οὗ ἴδε Ῥογξίδηβ; [δὶ βοζὴξ 
Αγαζλθδῃ ὑγῖθοβ, δἱ ἰοβϑῖ, δὰ ὑγΟΔΌΪΥ Ὀδοη βυδ)]οοῖ ἰο Μοάϊδη σιυΐογβ 
δ'ηςα ἴπα ἀεσοισαςιϊίοη οὗ Νίηονεοῖ δρουΐ 6οό Β.6.: ἰμαὺ 656 ΑΓΔ 6ΔΏ5 



180 Τῆς Βοοῖΐ οὗ Τδηϊοῖ 

ἙΪΏΔΙΥ, 1οὐ 1 Ὅ6 ποίϊοοά ὑμδὶ δὴ “᾿αμαᾶ᾽" ἰ5 ἰμβοσίϑά ἴῃ 
[86 ἰαχὶ Ὀοΐνθθῃ ἴδ6 βεοοηά δηά (πἰγτά τοτάβ οὗ ΠΏ 82. 
“1, 2, 85 1 [86 δυΐξος ἱπθηοά ἴο 580 ““ἴο [86 βαύσζδῃϑ, 

Ὀοϊῃ ἀορυί65 δηᾶ ρονογηοσβ." Τα ἰαϑὶ ἔνο τοσγάβ 
δῖα 86 Αβϑυσίο- ΒαυἹουίδη σλαΐζη δὰ ρῥίλε (ῥ᾽ παϊὼ), 
[86 ογάϊηδγν ψοσγάβ ἕο ἰὯ6 συΐοτβ ἀδραϊεα ὉΥ δα Κίηνρ 
ἴο τιῖθ ονὸσ βυ)]θοὶ οἱὴθ5 δηά Ὁσγονίῃοοβ. ΤΏ ἔόσζῃοσ 
οὗ ἴμ686 τψοσγάβ, σλαΐημ, ἰ5 ἰουπῃά οηοα ἱῃ (δα Τεῖ-εῖ- 

Ασωδσγηδ ἰοϊζογα οὗ δροιυΐ [26 ΥγδΑΣ 1500 Β.(., δηά ὑνίοα 
ἱῃ 18 Ῥῃρηϊοίδη οαυϊναϊοηΐ, οα οὐδ οὗ ἴδ6 ὕτγο οασίϊοϑὺ 

δρθούῃθηβ οὗ Ῥῃοηϊοίδη υτὶ ηρ ϊοἢ αν οοσηθ ον 
ἴο υ5, ἀδίξηρ ἔγοτηλι (6 οἱρε ἢ οδηϊυγν Β.Ο., αἱ (6 

Ἰαϊοβι. ἢ [Ὁ 15 ἔουηά, δἷϑο, οἡ ἰδε Ερυρίο-Ασασηδῖς 

ῬΑρυσαβ 14, ἀδίϊηρ ἔσο ἰδ εἰχίἢ γϑᾶσ οὗ Ασίδχογχοϑβ 
Ι, ὦ. δ., 459 Β.ς., δῃά ἰῃ 86 ϑϑδἼοῦϑι ραρυσίὶ βενθῇ οσ 
οἱρῃῦ ἰϊπηθ5. Ιῃ Ηρῦσγον δηά ἴῃ ἰαΐθ Ασγαζηδῖο, 10 15 
ποὺ υδϑεά ἴο ἀδρηοΐα ἃ ἀδρῦν ρονογηοσ, Ὀαΐ ἃ ἀδρυῖΐν 
Ἡτίοβὶ. Τῇ ἰαΐϊΐοσ οὗ [86 ἵνο, δέδιε, οοσουσγβ ἴῃ ἰδ 

Ἡδοῦσγον, τοίογσσίηρ ἴο 86 τοΐρῃ οὗ ϑοϊοπιοῃ (1 Κίῃηρβ χ, 
15); ἴὰ [86 Ατγαζηδίο οὗ [ῆ6 ϑϑηῃάξῃιγιὶ ᾿ηϑοσρθοηβ οὗ 
δθουϊ 720 Β.6.; δηά οὔςβ ἴῃ δα Ασαπηδὶς τϑοθηβίοῃ οὗ 
[86 Βεδιδίυη Ιηβοσὶρυύζοῃ ἔσοσῃ ἴδε ΑΓ σοητσν Β.ς.. 
Βοιξδ ἴοσσηβ, ὑπογοΐίοσα, βαϊῦ τ86 ἂρ οὗ Ογσγαβ, βίποθ 

διά 16ἐν τουϊά δίυγα Ἵν δὐορὲ 86 οδἴνα ἰογηλβ οὗ ὑμεῖς Μοάϊδη σγιΐοτς; 
διά Ὠδηςα [(δδὲὶ [Π6 ψοζά φαίγαῤ τὺ Ὦδανα ὈδδΩ ἔδσααῦ ἴο ἐδ οἀρεϊνε' 
7εἐντϑ βίῃοδ [86 τηϊΔ16 οὗ 86 εἰσ ἢ ἢ οδηξυγν Β.Ο.; δηά ἴο ἴδε οοῃηηυσγοά 
ΑΣϑζ682 γ1065 οὗ [παῇ ροτἝϊουη οὗ [86 Αϑβϑυτίδη οωρῖσγα τ δὶ οἱ [611 ἰο ἐμοπὶ 
ἔχοι ὁοό Β..ς. Ἐυγίποσ, τὰ πλδὲ σοοροσ, ἐμαὶ τὴ 116 Ογγὰβ αἱά 
τοί ἰαἶκα ἰδ6 οἱἵγ οἵ Βαῦνϊου ὑπ 528 Β.Ο., ἢ6 δά οοπαιοτοά Μοάϊα 
δ Αϑϑυσίδ 835 ΘΑΙΥ 89 5532 Β.(., ἰδ ἰδῖγτά γεὰς οὗ Νδρυπδίά (Θ6 6 Αδι:- 
ἩδΔΌΡαΑ ἰηϑβο., (οἱ. ἱ, 28--.32), δηά ἰῃαΐ (26 ον δηᾶ Δγαίηθδη ἰῃ ἴοϑα 

οουηςσίοβ του [3 αν ὈδοΩ συυϊοὰ ΌὉΥ βαΐγαρϑβ, ἰοηρ δηουδὴ Ὀδίοτα 
ἴπ6 νην οὗ [ῃ6 Ὀοοῖς, ἀροιυΐ 525 Β.ς., ἴο Ὀ6 ἔδτῖϊας τι ἴ86. τγοδυΐησ 
οὗ τῆς ἰογτὰ 58 ΓᾺΡ. 

: Οὐοοἕο, δον δεν ο πον ῥίέοης, Ὁ. 53. 
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ΤΏ6Υ που]Ἱά ἴδῃ Ῥ6 απάδετγείοοά ὈΥ͂ Θνεγνοηθ, ἱπαβσηοἢ 
85 811 (δῦ ρατὶ οὗ [86 νψογ ἅ βαά Ὀθϑὴ συϊοά ἔοσς υηάγεάς 
οὗ γϑαᾶσβ Ὁ. Κίῃρβ υξίηρ [8656 ασσηβ ἴο ἀδθηοΐβ ὑμεῖς βυιῦ- 
οσγάϊηδίθ οοΐαῖ5. Το πονγοὸσ Ρογείδη ψοσά, βδίσαρ, ΣΏΔΥ 

ΨΟΙΥ Μ611} αν Ὀθθ Ἔχρδἰηθά ὈΥ ἴδ το οἷά Βαδυ]οηΐδῃ 
ἴοσσηβ, ὁλαΐπ διὰ ῥίλμμ. Ιη ἔδοῖ, γα δηά {86 Ἰαἰίοσ οὗ 
[8656 διηρίογϑά Ὁγ ἰδ8 Ασδπδῖς νογβίοῃ οὗ [86 Βεμιβιυη 
Ιηβοσρϊοη 85 γγ611 δ. ὉΥ 16 Βαρυϊοηΐίδη ἰῷ τοπάοσηρ 
ἴδ6 οἷά Ῥεγβίδη Κὐελαίγαῤαυαπ, οὐ βαϊσαρῃ.;Σ Τδ6 
δυΐῃοσ οἵ ᾿ϑδηΐοῖ, θη, τηογοῖν Τοο]Ἱθοῖβ ἔοσ ἢἰ5 ]ἀθο- 

Αγαζηδὶο σοδάδσγξ οὗ 411 βϑοίϊίουβ [886 ναγίοιβ ἴθσσῃβ ἴὺ σ' 
ΦοΟνΟΤΏΟΣ Κπον ἰο ΘΔΟὮ ΟΥΓ 811] οὗ ἔπεα, ἰῃ ογάδθσγ ἴο 
οοῦνοΥ ἴἰο ἰδθηι [Ὧ8 βδ6ῆβδ6 οὗ 86 ῃὉσζοοϊασηβίίοῃ οὗ 
ΝΕοΡυοςοδδάηθζζΖασ." 

10 15 ποὺ βυβιοιθηΐ ἴο ΣΟΡΪΥ ἴο [ἢ15, ἐξα ἰδ6 νογά 58- 
ἴσὰρ ἴδ85 ποὶ Ὀδεη ἔουπά ἰῃ [6 ἰηβοσγίρυϊοηβ ἔγοτι [ὲ5 
εἴσιθ; ἔοσ ῃι656 ἱπβοῦ ροη5, οχοορὺ δ6 Ατγασγηδὶς ἄοοϊ- 
οἱβ, ἃσζὰ 411 ἰῃ ΒαρυἹοηίδῃ. ΤΏΘΥ δγὰ οἰΐμογ δυϊ]άϊησ 
Ἰηοοσίρυίουβ οσ οοηύσγαοι ἰδ ͵ οῖβ, ὐτ δὯ6 Ἔχοορυοη οὗ 
186 Ὁτοκθη Ὠἰβίοσιοδί ἰδοῦ τεοοσγάϊης ἰδ6 Ἐργρύδη 
οδτηραίρῃ, δηά [15 ἔγαρτηθηῦ οοηϊαίηβ οὐΪν οὔ6 ψοσζά ἔοσ 
ταῖοσ, ἰῃ6 ογάϊῃδασν νογά ἔος [ίηρ, σδαγγη, δῃὰ Ὀπΐ ομθ 
ψοσά ἴοσ δῆν οἴδογ ὀβῆηςοίϊαὶ, [6 νογά αδξαϊϊ, ““σοημογαῖ 
οὗ [86 ἀσῖωὼν (3). ὙΤΒδ Ὀιυϊάϊηρ ᾿ηβοσρύοηβ οὗ Νεῦι- 
οἰδάμοζζασ, τσ ΟΘσ, 8.6 ποῦ οοηοοσγηθά δορθοὶα!γ ἢ 
ΡοΟΪΣυς41 τπδίϊογβ," δῃᾷ 50 ἔδγ 88 οδὴ δα κηόνῃ, Νοῦυ- 

: Θαοῦδλυ, Αγαηιδίδοδε ῬΟΡΥΡΩΗΣ, Ὁ. 191. 
5 ΝΟ δ ἀΠΟΖΖΑΣ ΤΑΥ͂ δαᾶνο υϑο ἰη Βδθυ]οηΐδῃ βοΐ 8 ρὮΤαϑο δ9 

απ παῤῆαν ξεῤαπὶ (οΥτ πιαϊξῶ), τπαξηεμέ, τὸ ῥίλαίε, εἴς. ἑ, 6., ἴο ἴδε 
τοϊαῖϊτεν οὗ οδῆοοσβ (οσ ἰεΐηρβ), ἀδορυῖοβ, ἀπ σονογηοσβ. 
ΤΏ ΟΕ [165 ἔος τυ ΐϊοῖβ δεῖ ε5 Ἰΐησ δηδ ἴα 1165 οὗ τς χοάς 

διηά ἰεΐηρσΞε οὗ Βανγίου ἰο 6 ἐουηὰ ἴῃ 411 [86 ρυῦ] θη οά Ὀυ]Πδησ ἰωϑογρ- 
οῃϑ οὗ Νεδυςδαδηοζαασ, ασὸ ῥίλαϊἑ ἴῃ Τληράοῃ, ἡδεῖ χνὶΐ, (οἵ, 1, Β 
10; δοά «δαρραπαξξη το Ἡανέηι “ ΟἸοῖβ οὗ ἴδ ἰδηδ οὗ ἰ86 ἘΠῚ 65" 
(ἰά., Οοἱ. 1, 8). 
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ομδάμοζζασ τᾶν ανο ιι564Ὰ4 δαΐγα ἴῃ δ15 ῬὉσοοϊδηγχαίοῃ, 
δνϑῇ ἴῃ δ6 ΒεαρυϊἹοηΐδη γσοηιίοη οὗ ἔμοση. ἢ 

Βιυΐ 85 ἰο ἰδ Ατγαπ)αὶς ἰγδηῃβίαιοηβ οὗ [86 γὑγο- 
οἰαιπλδίίοης οὗὐ ἐῇ6 Βαρυ]Ἱοηίδη ἰῆρξ, νθονοσ βυοῖ 
ἰγδηβίδῦοη5 ΠΊΑΥ πᾶν Ὀδαθῃ τηϑάσ, 10 γγὰβ δρϑβοϊυςεϊ Υ 
ὨΘΟΘΕΘΑΓῪ ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ ἔογαιρῃι ογάς ἴο θχσῦσγοϑθ ρονθγῃ- 
ταθηΐδὶ 1685, ᾿ἱπαϑλ ἢ 85 (Ὧ6 ρυσα Ασγδαηδῖς ἀϊἃ ποῦ 

ῬΟβΘ655 ἃ Ὡδίξννθ νοοδυϊατυ βυποιθηῦ ἔοὸσ Ὄχργοβϑίηρσ 
1ῃοηλ.3 
ὙΏΘη ἰδ6 Ατγδηγθδῆβ οϑῦλθ υπᾶογ βυ)]θοϊίοη ἴο 8ΏΥ 

ἔοσγείρῃ ροϊθηίϊδαίθ, γα δηα ἤδη πὶ οσυϊγ δάἀορίϊην 
ΒΟΙ16 οὗ [86 ρονογηζηθηΐαὶ ᾿οσυηοίορυ οὗ ὑμοὶγ αἰοϑί 
ΠΟΠΠΈΊΈΘΤΟσβ, δηά ργαάπδιν οἰ ηδίϊηρ ἔσοσι πος 111- 
οσϑαίασο ἰδ ᾿ἱηρι σῦς ἔσγαοθβ οὗ ἔοσσηθσ βυδ)]ραυοηβ. " 

ΤΏ ϑαΐίγαῤ οὗ ἘζΖτγα 11, 2 (Ροβεϊίο), οὗ Ἐρἤσδοσωι 
ΟΥΤΊΒ, δηά οἵ Τυ]!]δὴ (ἢ6 Αροβίδίθ, 15 ον θην ἰδίκθα 
ΟΥ̓ΟΊ ἔγομῃι [86 Οτρεῖϊς δηά τοὶ ἀϊσοςςν ἔγοσι ἴδ6 Ῥοσγϑίδῃ; 
80 ἰδαῦ ἴδε 86 οὗ [πε νοσγά ἰῃ ϑυγίδαο ἄοες ποῖ ὕγονθ ἃ 
οοἠἰίηποι5 156 οὗ [6 ἴοσγπλ ἰῃ Ασαγηδὶς ἔσοσῃ [868 Αοῃθ- 
τη η14 ρεγὶοά ἄονγῃ, Ὀπΐὶ ταῖμοσ ἰὯ6 οοπΐσασγυ. Εαὐγίδοσ, 
δίοηρ [815 1126, αν Ὀ6 ῃοἰδά ἰῆς ἔαοί, ἰμαὺ 1 γα Ηἷδοβ 

186 τειν οὗ ἔμ ὈοΟΚ οὗ Τ)δῃϊοῖ πὰ [Ώ6 βδθοοῃά σδηςυσΥ 
Β.Ο., 1 5 ᾿ροσβϑ 16 ἴο δοοουηΐ ἔοσ [86 ΣΔΏΠΟΓ ἴῃ τ ϊοἢ 

: Ἡόνονοσ, ἴἰ 15 ψογσίδνυ οὗ σουλατῖς, ἰμδί, ἰῃ [86 Βαρυ)οηΐδη αἴξοσ [86 
Ῥοσβίδῃ οουαυεδὲ [6 ψΟΓ͵Γά βδίσγαρ 885 Ὡοῖ Ὅδθη ἐουπά δἱ 411. Ἐνϑῃ 
ἴῃ 116 ΒεδυἹοηίΐίδη νογβίοῃ οὗ ὅδ ἱπβοῦσ ρΟΩ5 οὗ 6 Ῥοσγβξίδῃ ἰίΐηρβ [86 
ΟὨΪΥ νοσάβ ἴοσ ρονογωσηθη δῖ ΟΠςο415 ἀτὸ σλάγγω “ἸσΏρ," γαδι “ σοηοταῖ", 
(Βεπίβιυη, 42, 82), δηὰ δεῖ “1οτά " (Βεοδιίβίαπ: 5:81} ἴπϑο.. 9). 

9 ΤΏ ρυτζε Ασϑηγδῖο 885 ἴδε νογά ἴου την, "παΐξα, ἴῃ6 ποτά ἔοσς συΐοσ, 
λα οὐ τί ομ, ἴἰμῈ πογά ἕο ἡπάρσο, ἀαγγαη, [6 ποζά γαδ, ταδρπαῖο, 
186 νογάβ γεσΐ δηὰ γασδαπ, “" ᾿οΔά, οΥ οἰϊοῖ,᾽"" δηά ἴθ νοσζά τῶν, ""Ἰοσγά "" 
οσ “ξῖσ " 

ΣΎΒΙΟς, [6 ποτά ἰσϑῃϑίαϊεά ρονϑγηοσ ἰη Ὠδ2. ἢϊϊ, 2, 15 {6 Αϑϑυγίδῃ 
ῥίλω δῃά ἴ5 ἐουηά ἴῃ Αταπγαὶς ἄγϑξ ἰῃ [86 ἱπβοσ ροη οὗ Ῥαηδζηπιι ΙΟὮ 
ν838 το δρουὶ 725 Β.Ο. δηά ἴῃ ἰδο Αταζηδὶς σοοθηβίου οὗ {6 Βοδίςξτη 
Τηϑογρθίζοη; δηά ἰ5 ἰαϑὶ υϑοά ἴῃ Ὠδηΐοῖ δηά Εστα. Αγαΐη, τόξαμ, ἴῃς 
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186 ψογά γοηδοσγοά ςαΐγα 5 506 1164 ἴῃ [86 οτἱρίηδὶ, Ἄἐχοθρὺ 
ΟἹ ἰδ8 δεϑυσηρίίοη ἰδαὺ ἴῃ6 δυΐδοσ οορὶοά [86 νοσγά 
ἔτοτα ἐδ8 Ηδῦγον οὗ Εβίπογ ογσ ΕζΖγα; βἰτωρῖν ομβδηρίηρ 
186 οπάϊηρ ἴο 5 ἐδ6 Ασαπιαῖς ἔοσγη,η. ΕῸγσγ ποίϊςθ, ἐμαὶ 
186 νοσά, 85 σδεϊ δα ἰὰ ἸὩ)δηϊοῖ, οαπηοὶ ἢανα Ὀθθη ἰγϑης- 
Ιἰοταϊθα ἔσγοσα ἰδ6 σσγεοῖκ βαύσγαρ, ΠΟΥ ΔρΡρδζθη!ν ἔγοσῃ 
[6 ΒανγΥ]οηΐδη, ἢοσ ἴσοι [δα ἰαῖοσ Ῥογβίδῃ ἔοστῃ ἔουηά 
ἰη ἰδ6 Ανεοβρίβ. ἮΝδοῃονοσ ἰδθ ποσζγά Ἴοδΐὴθ πο {πα 
Ἡρῦσγον δηά Ασδαηιαῖς οἵ 86 Οἱά Τοβίδσηθηΐς, Σὲ πχαβί 
Ὧανα οοσὴρ αἰσθοοῦ ἔγοσι ἰδ6 ΟΙΪά Ῥογβίδη, σοῦ ἰ5 
Κηονγα ἴο 115 ΟΠἹΪΥ ἔτοτι [δ6 1ῃηϑοσιρίϊοηβ οὗ [86 Δομο- 
το 5, δηά πὶ ὑπ6 οα56 οὗ [ἢ]15 ραγίϊοιυϊασ τνοζγά ἔσγοπι 
ἐδ Βοδβιϑίυση 1ηϑοσϊροη οὗ ασς ΗἩγϑβίαϑρίβ δίοηβθ. 

Ἐὸρτ ἢγϑί, ὑῃ6 ψοσγά ϑαέγζα ἴῃ 1.5 Οτϑοῖς ἔογωχ δδ5 ἔοσ 
ἐϊ5 Εγϑοὺ 1οΐζοσ 8 βξίρτηδ, οσ 5 ϑουῃά. Νοῦν, 1ῷ {πα ἰσϑηϑ- 

Ἡϊοσαϊίοη οὗ ατγοοῖκ σψογάς ἰδακθὴ ονοὸσ :ἴο Ηδρῦσγον"Ὃ 

“ἀδορυΐν" οἱ δπ. ἐἰΐ, 2, 18 ἰουηάᾶ, ρεγῆαρβ ἰῷ ἃ ροϊϊἰοϑὶ 8686, ἰὴ [6 
τοῖ-εἰ-Ατράγηδ ἰοἰΐασβ δηἃ δραΐῃ πὰ 86 Ἐσγρίο-Ασϑδῖς οὗ ἰδ6 δ.(ἢ 
οδηίγν Β.0. [{ οοου5, αἷβο, ἴὰ τα οαγοεὶ Ῥηδηϊοίδη ἱηδοτίριίοη, ἴο Ὅ6 
ἀαϊδά οοτίδὶηἶν ἢο ἰδίος ἔβδη ἴπ6 εἰσῃ ἢ οδηϊοσν Β.6. [105 τποβὺ στϑοδηΐ 
156 ἰῃ 115 δοῦβο 1 Ασδιμαὶς 15 ἰῃ Ὁ δηϊοῖ, ἰμουρ 1 ἰ5 ἐουηά ἰη {πὸ Ηδ- 

γον οὗ Νοδβουλίδῃ δηά Εζγα. ΤΏ Οσοοῖς σίγαίεζος, “ ποηοταΙ, ᾽" 15 ἔοη οἱ 
ἃ Ναβδαΐεδδῃ τωορυτοθηΐ οὗ 37 Α.Ὁ., ΟἹ Ῥαϊσηγτεαθ στηοηυτηθηΐβ ἔσο ἴδ6 
τά οεηΐυτν Α.Ὁ., 8ῃά ἰῃ δηοίοηςϊ ϑυτίδο ἐγοα θην Ὀδέοτα ἴδ6 Μοδδιυ- 
τηϑάδη οοπαιοοῖ, ἴπ ἴῃς Ταζζυ (2 Οἤτοη. χχνιϊϊ, 7) δοάᾶ ἰῃ ἃ Ῥαᾳ]- 
ΤΩΥτΘΏ6 ἰηβοσρίίου ἔγοωι 264 Α.ῦ., θα Ῥαΐσηγτσα νγὰ8 δῇ ἄσηθϑ απ εν [ἢς 
ἑηθυθηςθ οσ ἀουγίπδίζοη οὗ ἴμ6 Ῥεζβίδῃ ϑαββϑδηΐβ, σγραδαὶ, οΥ αγφαδαΐ, ἃ 
ἰαῖα Ῥεσβίδη ποζά ποῖ ἐουηά ἰπ ἴ86 Ανεβίδ ποὺ ἰπ [πε οἷά Ῥεγξίδη Ἰηβοτρ- 
ἴοηβ (ἄ6 ὕος., Σὰ ϑυγίε (εμίγαϊε, 26), 15 υβϑοά ἴῃ [6 56η56 οὗ Ξαίσαρ, οἵ 
ἅἄεραϊγ. [π ἴδ βαῖμθ ἱηβογρυΐου νὰ δηά {πὸ 1,6 πη ἀμοεπαγίμδ δὰ ἴδε 
Οτοεῖς ἐδέγορος αοὰ λίῤῥίξος. ΤῈ Ἐοιηδη [ηγ65, αἴ5ο, μα "ἀπο" δηά 
(ΟΉ165 "σου" δζὰ ἑουηά ἰῃ ϑυτῖδο. δίέϊοσ [86 Αταῦ οοπαμοβὶ, νὰ δηά 
16 Αταῦδίς νοσγάβ καϊαΝ, “" οΔἸΡΏ, " τοαξίγ, “'νἱχίοτ," δηά ξαάί, “ σδάγ.᾽" 
ΙῺ ἰδίεσ ἰἰπιοβ, 6ῖῸ ἰουπά [86 Τυσςη, Κυγάϊθη, δηά Ῥογξίδη πνογάβ 
5παΐ, “Ἰρ ;αρἦα, “Ἰοτά οἵ ἃ ν Προ"; »εμάϊν, "ἀοραῦν-ονογηοτγ᾽": τυαξίγ, 
οἰ ηϊηϊςίοσ, ΟΣ βρονόσηοσγ᾽"; σμίαη, “βα! 80; »εατανέρ, "ϑαῦ-πονογηοτ": 
τοαϊτ, “πονογηογ.οηοτδῖ "᾿; τοαῖ σα, “᾿οτονη- τίηοο." ΜδηΥ οὗ ἰδ658 
͵ἷ.λϑξὶ τοῦ ογίρίηδν Ασαῦὶο. 
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ΟΥ Αγδζηγδαῖο οσ ϑυσγίδο, ποῖ 8 δῖῃρί 8 οὔθ᾽ Ῥορίῃβ υὲτῃ δὴ 

ΑἸορΏ, ζοϊονεά Ὁν 4 Ἡοίῃ, ἴοϊ]ονοά ὉΥ 4 ϑῃϊη, 85 

ἄοεβ 815 νογά ᾿αζασμάσγραπ ἴὰ ἴἰῃ6 Ἡρῦγσον δηᾶ Ατγὰ- 

τηϑδὶς οὗ ὑπ Ο. ΤΌ Νοσ ἄοϑβϑβ ἃ βἰηρίς ποζγά Ὀδρίῃ τἱτἢ 
Πεϊ} ἰοϊ]οστεά ὉΥ ἃ ϑλίμ. Νοσ ἄοββ οὔβ Ὀδρίῃ θονϑὴ τ ὴτἢ 
8 ϑῃηΐη. ΤὨϊ5 βἰδίεσηθηΐ σδυ ὃδ ἰοδίοα ΌὈΥ͂ δῆγο!Θ ΏΟ 
Ψ{111 ἰαΐκα [86 ἰσοιυδῖθ, 85 [Ὧ6 τυυτίϊοσ οὗ 815 οδαρίοσ Ὧδ5 

ἄοπο, οὗ Ἰοοκίηρσ ονὲσ 411 [86 νοσάξ Ῥορίπηΐηρ τ [86 
δονο-τηοηϊοηραά 1οἰΐοσθ, 85 ἴον δῖα ἴο 6 ἰουηά ἰῃ 

Παΐσωβη β Αἀγαριᾶίδοκ-πομδοδγάϊδοδος Ἰογίογδμοῖ δρὰ 
Βτγοοκοϊσηβιηη᾽ 5 ζιοχίοοῃ; ΘΎγ αΟΜΉ,. 

Οἱ ἰδ6 οἴδον ἢδηά, γα δα ἰοσίπηδίθ ϑῃουρῇ ἴο Ὅ6 

ΔΌΪ6 ἴο οΟΣΌΣ ἴο [δ6 πδῆτογ ἰῇ ψἱο 86 Ηρῦσγον δηά 
Ατγαγηδὶς οὗ [86 Οἱά τοβίδηθηϊ ἰσαηϑογαϊθα δὴ ΟἹά 
Ῥεγϑίδη ψοσζγά Ὀδρίηηΐηρσ νι [δ6 5416 οὐ ξοσβ ἴῃ Ῥϑσξιδη 
85 ἀοοϑ ἰδ6 σνοσζά ἴοσ βαΐσαῃρ. ΤΏῸ Οἱά Ῥοσγβίδῃ ποσγά 
νοῦ [Ὧ6 ατοοκ σοηάσσβ ΌὈΥ Χοσχοβ, 85 οὐ [86 Δοδθ- 
τηοηϊά ᾿ηϑοσί ρύζοηβ [86 οὐΐογα χἠ δἠαγαγεῖΐα; [6 ψοτγά ἔοσ 
δαῖγαρ 15 ζἠσπαίϊγαραυαπ. Τὸ Μ1]1 Ὅ6 ποιϊοά μαὶ (656 
γνοσάς Ὀοΐὰ Ὀορίη σα ἃ ἀρ (Ηοῦγον Ηδυἢ) ο] ονοά 
ὉΥ 4 ὁο“1 (Ηοῦγον ϑη1η). Νοῦν, δῆγοπο οδῇ 566 ἴῶ ἃ 
Ηδῦγον ΒἰΌ]6, ος Ὠιοϊοπατσυ, ἰδαὺ ΧΟΣΧΘΒ ἴῃ 115 Ηθῦσον 
ἔογττῃ Ὀδρίηβ τῇ ΑἸορῆ, ξο] ονγοά Ὁν Ἡείδ, ἔοϊ]ονοά Ὁγ 
Θηΐη, 1.ϑὺ 245 [6 τψοσγά ἔοσ βαΐσαρ ὅοθβ. [1ἢ 11|κ ζζϑδηποσ, 

6 τὐἱρῃῦ σϑδϑοῦ, δαὶ ἴῃ6 ΗἩθῦσγον δηᾶ Ασαγηγδῖς ἀϊά 
Ὠοῦ ἴα ονοσγ ἰδ6 σψογά ἰῷσουρῃ ἰδ6 σηρϑάϊιτη οὗ [86 
Βαρυ]οηίβῃ; ἔοσ, 1 νὰ ἱοοῖς δὲ 6 χὰ  1π ψΏΪΟ, ΧΟΓΧΟ5 
γγὰβ ἰσδῃβϑι ογαϊθά 1 Βαργυ]οηίαη, τὸ πᾶ αἱ ἰθαϑὶ 
ἐποηϊγ-ους αἰβογθηῦ τγὰγβ οὗ 5ρϑῖηρ τδ6 τδοΐΪο ψοσγά 
δῃὰ ἴους ἀϊβογοηῦ σγαὺβ οὗ τοργοάποϊηρ ἰῃ6 σϑῦ ἔνο 
Ἰοϊΐασθ. ΟἿ οὔθ οὗ πθβθα ὑπθηΐϊγ-ἴουῦ αν 8 σοσγτο- 
βροηάξ ἴο δε Ηδῦτγον δηά Ασγαγηδὶς ὑγδηβ τογαίίου, δηά 
υυεϊτίθη ἰῃ {ῃ15 ΑΥ ἰῃ6 ψοσά οοουσβ πὶ ὑνίοο, δηά 
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ΘνΘΏ ποτα 885 α αἰογοηοα οὗ οὔθ οοηβοηδηΐδῖ 1ότοσ 
(Ενοίίβ, 23, 5). 

Α5 ἴο {86 Ατγδαπγαὶς ἔογσγι οὗ [86 ποσζά υϑεά ἰη ᾿δηϊοῖ 
δανίησ Ὅδοη ἀογίνοα ἔσοαλ ἰδ ἰδίοσ Ῥογϑίδη οὗ [26 
Ανεβίδ, ἐδὶς 15 συοά οοαἵ ὈΥ δα ἔδοὺ [δὲ ἰῃ 815 Μ|ΙΔά16 
Ῥεγβίδη ἰῃ6 ψοσζγά ἔοσ βϑαΐσζαρ 15 5ρ611.«ἃὦ τλοϊγαῤαη, ἃ 
ἴοστι ψὩϊοῦ τὐἱρθς Ὅδ ὑγδηϑ  ογαιθα ᾿ηΐο Ἡοῦσγον ἢ 
δι Ὁτοβίδβοίς Αἰθρῆ, Ὀυῦ πονὸσ ἱ ἢ ἃ ὑχγοβιίμοῖίῖος ΑἸΘΡὮ 
δηά Ἡρίὰ Ὀοϊᾷ. ΕἸΠΑΙν, ἴδοτο ἰ5 πο ον άθησοα [δδὺ [86 
ψΟσά βαΐσαρ γὰϑ υϑοὰ 1ἢ ΔῊὴῪ Ατγδζηδίς ἀϊδίθοι ἔσοζω 
Οτοοῖς οὐ Κοσηδη ὑΐπγθ5, ἐχοθρὺ ἰῃ [6 ϑυσγίδη. Ἡδτζο, [86 
ἴοστηβ δαίγᾷρᾶ δῃλὰ 5αἰγᾶρϊο ΒΟΥ οἰδασίν (δῦ [86 ϑγτγίδς 
ἴοοῖξκ ονογ [86 ψοσζά ἔγοπλ [86 ασοϑεῖ. 

Ετοσὰ [86 ἀρονο ἱηδευοιίοι οὗ ον ἄθηοα Ὀδθασίῃρ οὐ [86 
ψοσά ϑαΐσαῃρ, 6 ὕΏδΥ οοποΐυάθ, ἰπδὺ (86 πογά βαΐσαρ 
οδῖ αν Ὀ6θἢ 568 ὉΥ ἃ τγὶΐοσ 1ῃ [δ ἰαἰζοσ ραγὶ οὗ 6 
δἰχίἢ οδηΐυγΥ Β.Ο., Ὀδοδῦβ6: 

Εἰτϑῦ, ἴδ6 ἔοσῃ οὗ ἰδ6 νοσζά δ5 5ρ6]16 ἃ ἐπὶ [86 Ῥοοΐ οὗ 

δηλοῖ σογγεβροηᾶς τ ἰδ βρε τηρ οὗ [86 Ῥογβίδῃ 
οὗ [868 ἱηδοσίροηβ; ῇογοαβ [6 5ρ611}1}ὴὃ5 οὗ ἰῆ6 νοσγά ἰῇ 
ϑυσγίδο, {86 οἡν Ασγδαηιαῖς ἀϊαίθοὶ ἔγοσι σσγϑοῖς οσ Εοπλδῃ 

ἴσλθϑ ὑπαῦ δι Ιου 1ΐ, βϑῆονβ ἰπδύ {86 ϑυσγίδο ἱηχρογίϑά 
(δ6 νοτγά ἔσοσζῃῃ ἰδ ασϑοΐκ. 

ϑϑοοηαάϊν, Ὀθοδιι5α (5 5ρϑ τρ βῆονβ, ἰμαὺ [6 νογά 

85 υϑοά ἰη δηλοῖ οδηποῦ ἢανα Ὀδ6οῺ ἰδίκοη ονοσ ἔσοσα [6 

Οσϑοῖζ, ΟΣ ἴσοι ὑῆ6 Ῥοσβίδῃ οὗ [6 ἀνοϑῖδ οὔ ἰδαῖοσς 

Εὐγθϑ, ΠΟσ, σῃοβδὺ Ὁσοῦ ΌΪΥ, ἔγοπι 86 Βδρυϊοηΐδα; Ὀαΐ 
ἀἰτοοῦ ν᾽ ἔσοαι ἐπ ΟἹά Ῥροεβίδῃ ἰο σοῖς Ὁ Θχϑοῦν 
ΘΟΓΓΕΒΡΟΏάΚ. 

Σ ἘῸῦ (δὲ ἀϊἰδξογοηξς τᾶν οὗ τίς ΧΧοσχοβ ἰῃ ΒΘΌΎΥΪοΩΐΔΏ, 866 ΤΩΥ͂ 
δΙιϊοῖα ἰὼ ἴδ Ῥρίπμοείο Τἀάξεοϊοσ. Κευ., νοῖ. ἰδ, Ὁ. 161: ἴο τιδίοδ δάά 86 
τοβάϊηρβ οὗ ἐς ἰδ οἷ ρσίνοῃ ἴῃ ἰδ6 Μογάεγαςίοσοδε ϑολνιβάεπξριάϊεν, 
γοῖβ. 1, ἵν, ν, διά νὶ. 
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ΤΕϊγάϊν, θδοδῦβα [86 βθῆβα οὗ [86 νοζά δ5 υϑοά ὮΥ͂ 

Τδηϊοῖ 885 ποίδιησ ἱποοηβιβίθης τὐν ἰδ6 ἀογίναιοι 
δά 56 οὗ ἴπ6 ψνοσγά διηοηρσ ἰδ6 Ῥογβίδηῃβ μογηβοῖνεϑ. 

ΙΝ. Τᾶδε δϑϑυσυρύοιη [δῦ {86 δαΐδογ οὗ ϑδηϊοῖ βυρ- 
Ῥοβϑά Χογχθβ (δ6 αταδῖ ἴο Ὀ6 δε ἔαίδμεσς οὗ ᾿ϑαγίυβ [86 
Μεάο, δος δανίηρ οοηΐξυξοά ἰδ ἰαϊίοσ σι Ταγὶυβ 
Ἡγϑίδβριβ, 15 580 υαηννατγαηϊθά, ἰδὲ ἰδ τὺ Ὧδ Ξαΐοϊν 
Ἰοῖῦ ἴο ἰδ6 Ἰᾳἀρτησηΐ οὗ [86 τοδάοσγ.  ΤΏΡσα 15 δοϑοϊαἰοῖν 
70 δνϊάθηοσβ ἴῶ βιρροζγί οὗ δυο δὴ δϑεϑυσζηρίίου. 

Ἐχομγσμδ οπ ἔλι6 τυογᾶς [ον Ἰαγιά, ῥοορῖο, απὰ παίέονι. 

πῃ βαρροτσί οὗ Υ οοηὐοηΐθίοῃ, ὑπαῦ ἴδ6 νογάϑ ἔογ ἰδηά 
ἄο ποὺ ἄδηοῖα {δα ἰάθα οὗ δυυρίσο ἴῃ ὑδ6 βοῆβ [δαὶ {πὶ5 
Ἰαϊῖοσ ἰθγηὶ 15 αϑοά ὃν Ὧσ. Ὀγῖνοσ, 1 ἀρροηά [ἢ ἔοϊον- 

ἰὴ ἄαϊα. [Ιῃ 411] οὗ ἰῆ6 Ὀυϊάϊηρ ἱπβοσιρύζοηβ οὗ Ναρο- 
Ῥοΐδϑβεδσ δῃά Νερυςδζδάῃοζζασ, 1751: 15 ἰοση ὨΤΏΘΓΟΙΒ 

{ἰπ65 ἴῃ [6 ρῆγαβα ““ἴηρ οὗ [86 νοάβ οὗ ἤθανϑῃ δηά 
οασὶ ̓ ΔρΡρ]Π θα ἰο [86 ροά Μεζγοάδοξ." Οὔοθ Νορα- 
οῃδάῃοζζασ 5805 [δαὶ ἢς αἰ [πε οιαηδεαϊίοη οὗ 15 Ῥαΐδοθ 
πΡοη ἴδ Ὀοβοῖὰ οὗ {δ6 Ὀτοδά βαγις (γε 21), δηά βοσθ- 
{ἰπ|65 Ὧ6 ι,ι565 1 ἴπ [86 ρῆτγαβα “";}δηά οὗ Βαερνίοῃ. ᾿ 5 
Τα οἶδοσ δηά υδυδὶ Αϑϑυσίο- Βα υ]οηΐίδη ποζά ἔοσ ἰδηά, 
γπαΐμ, 15. υϑοά ἔσοαυθηῦν ἴῃ π656 δηά οὐδποσ ἱπϑοτρ- 
ἐἴοῃϑ; Ὀαΐ, ἴῃ ὑπ6 οἰηρυΐαγ, 1 αἴνναγβ σοΐογβ ἴο ομὲ ἰδηά 
οηἶἷν;6 {6 Ρῥἷυγαῖ »παίαίϊ, οἵ γπαίαη, Ὀεὶην ϑοά ψνῆθη 
1ὴ6 ταῖς οὗὐ {86 Κίηρ οὗ Βαρυΐοῃ. ονοσ οἵδε ἰδηδς 
5. τηρηἰοηρά.7 ΤῊΪ 15 ἴσιο, δἷθο, οὗ ἐδ οοηίσγαςοὶ 

Σ 566 Ὁ. 162. 
3 Ἐοσ ἃ ἀϊβουββίοῃ οὗ (195 σζωδιῦοσ 566 Ὁ. 264. 
51, δηράοῃ, 84, 122, 114. 

41 αηράοῃ, Ὁ. 88. 
5. 7 ά., ὉΡ. 134, 176. 

6 1 δηράοῃ, ΡΡ. 54, 60, 90 εἶ αἱ. 
ἸῈΕ.Ρ., Ἰιλυράοῃ, ὑρ. 88, 120, 148. 
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{Δ 1658 ἔσο ΝοΡαςοδδάηθζζασ ἄοννη, ἱποϊαϊηρ ὑποϑο 

ἔσοσῃ ἰδ ἰΐγηθ οὗ [86 Ῥογβίδη Κίηρβ οὗ Βαγίοη. Τδαὶ 
15, δ ἰδα Κίηρ οὗ ἰδ ἰδηά, οΥ οἷἵγν, οὗ Βαρυΐοῃ 15 
Ιωϑδηῦ, [86 δἰηρυΐαῦ 15 ϑοά; δηά νῆθη ἰδ Κίηρ οὗ 
{πὸ ἰαηάδ 15 τιοδηΐ, [86 ῥἱυγαῖ 15 υϑοά. 90, αἷδο, ἰῇ 88 

Αηηαΐς οἵἱἨἁ ἁ ϑαγρο ΟΝ ἸΟΚΙογ᾽ 5 οαϊθοη), 86 βἰηρυ αγ 
ἴοσς ἰδῃ (γμαΐ) ΟοσυΓ5 270 ἰΐτηθθ, δἴτγαγϑ οὗ ἃ οουηΐσν 
ΒΌΘΒ 85 Εἴδζη, ἀβευσία, οσ ἰῇ. Μϑάδϑ; οσ οὗ ἃ μαζὺ οὗ ἃ 
οουηΐσγ---ἃ ἀἰξίσιοῖ, [Ι1η {ῃὶξ ἰαβδῦ βθῆβθ, 1ΐ 15 βυρίογθά 
βοιῃθύζη)ϑθϑ Ὀὑδθίοσα παρ “ ἀἰδισιος,᾽᾿ ὑπο ρὮ παρς τᾶν ὯΘ 
ορίογθά δομθ ἴῃ [15 βθεῦβθ  Ὑδογα ὐἱρῆϊ δἷϑο ὃ6 ἃ 
Ια τἱΐη 4 ἰδ, 845 “δα ἰαηά οὗ αΐδυτγ ἴῃ μα ἰαηά 
οὗ ΕΔ: .2 οἵ ἀἰξίσιοῖβ τὶ ΐη ἃ απ, 85 “᾿5ἱὶχ ἀ15- 
ἰτοῖβ (παροὺ) οὗ 186 ἰδλῃηά οἵ Οδιρι1..)2 ΟΣ {δοσὸ 
τὐρδῦ Ὧ6 ὑνό Ὡδηλοβ τοϊοα ὑπάογ ἰῆ6 Ὠοδά οὗ οὔβδ 
ΙΔ, 5 ““1ἋᾺΠ6 ἰαηά οὗ Θῇυσηοσ δηά Ασοοδά."᾿ 4 ἘΒοἔοσγθ 

1815 1αϑὺ σου ἱηδίίοη οὗ Ὡδη)65 γα ἢπά αἷϑο [6 ἵνο 
ὨδτὴΘ65 ἴοσ ἰδηά οοσηθ6ά δ5 1751} 7πα ΘΗ ΉΟΥ ὦ Αοορασέ, 
“186 ἰαηά (Ξυτίδοθ) οὗ [86 οουηίσυ οὗ Θῃοσ δηά Ας- 
οδά.᾽᾽5 Οἵ δοζὰ τὐὐρῆϊ Ὅ6 βυοἢ ἃ ρῆσζαβα δ5 “ἴδε ἰδηά 
οὗ (6 ἀϊπισιοι οὗ [86 1δηά οὗ 6 Μροάος Ὡς ἢ 15 οὗ [86 
τορίου οὗ [86 ἰδηά οὗ ΠΠ101᾽,6 [δῖ 15, ἃ Ϊαη τὶ ἢ ἃ ἰδηά 

στ 4 ἰδηά.1 

πῃ [86 Βερυ]οηΐδη ἰπβοσ ρύζοηβ οὗ 8 Ῥογβίδη ἰσϊηρϑ, 

: ὅρα 4ηηαἷς οἵ ϑαγροη, ᾿ἰίθι5 172, 227, 275. ᾿ 
374., 1. 291. 214. ἴ. 264. 
474... 11.313, 314. Οογρασζο ἴδ6 Κίηρσάοῃ, οὗ Οτοδὺ Βχι βίη δηά ᾿γοϊδηά, 
5. 7ἅ., 11. 235, 241. 6 7Δ4., 1. 158. 
1 ΤΏ ρῥἷυγαῖ “᾿Δη5᾽" 15 ιϑοα Ὀσΐ οἱ ἰἰγηθβ ἰῃ ϑασσζοὺ β ἄμμαΐς, 

υϑυ δι 1 ἐπ6 ΡΏΓΑΞΘ “Ῥεορῖίδ οὗ ἴδε ἰδ 5," 6. ς., πῶε »ιαίαίε΄ (1. 16,71, 
177, 227). Τῶϑ οὐδοσ 568 δὰ ""Ἰηρϑ οὗ ἴδε ληά9᾽" (![. 437); “Βεῖ," Ἰογά 
οὗ {πὸ ἰδης5᾽᾽ ((. 436): “1 ραΞϑϑά ἐῃγουρῆ ἴμοβο ἰδη645᾽" ὁ. 4., ἰῆοβα τγθῃ- 
ἐἰοηρά ἴῃ ἴἢς γϑοοάϊηρ οοὐϊοχέ (]. 58-60); 1ὴ6 “Ιογάϑ: οὗ {86 ἰδπιᾶς"" 
((. 181). [Ια τῃϊ5 650 ὀχδιρῖθ, [86 ἴοχὲ 5 τη οἢ Ὁτγοΐκθο; Ὀπὲ ἐξ 96 Θῃ)5 
ἴο ἰηάδίοαϊα ἴπδι ἴδ6 ἰδπ8 τηεδηὶ δ σὰ δῖ] Ῥασίϑ οὗ ἴδ ἰδηά οὗ ΚΚαιηγλδηι 
Βρόΐθϑη οὗ ἴω 1. 170. 
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δἷϑο, ""1δη᾽" 15 πθνοῦ υϑϑά ἴον “""Ϊδπς᾽᾽; Ὀυΐ [Ὧ6 ΓΌΣΙΏΘΙ 
Αἰνσαυ5 ΤΏ 6ΔΏ5 ἃ 5ἰηρῖς ἀἰνϑίοη οὗ [86 Θρίσα νοῦ δα- 
Ὁγβαοθά {δ6 ἰαηάς τηάογ ἰἣς ἀοτσιϊηίοη οὗ [ῆ6 στοαὶ Κίηρς 
οὗ Κίηρβ. ἘΕῸγσ [86 ΘΙΏΡΙΓΟ 85 ἃ ψνβοΐθ [86 ἔο] νην 6χ- 
ῬΤΟΞΒΙΟΩ5 81:6 υδοά: “14η45᾽}: “1Δηἀ85 οἵ [86 τοίδιΥ οὗ 
τοηριι65᾽";3 “πᾶς οὗ [86 τοίϑ!ν οὗ 411 ἰοηριι65᾽᾽;3 “6 
στοαὶ νἱάθ ϑασί 5 βυσίδοθ᾽᾽ 4 "411 {π6 τούδν οὗ [86 
1ατι5;5 κ"Ἴδ6 ἰούβ!ν οἵ 411] [αι ς᾽᾽;5 “φασί 5 βξυγίδοθ 1; 

“1815 σγοδῦ τἱθ ϑασγί ἢ 5-5υγίδοθ οὗ τηδην ἰδπ ς᾽" ,5 “16 
απ οὗ Ῥεγξία δηά {86 ἰδηὰ οὗ Μοϑάϊᾳ δηά {6 οὔδεσ 
ἰληις οὗ οἵμοσ ἰοῆριιθϑ οὗ [ῆ6 τηουηϊαίηβ δηά {86 ἰαηά 
(ῃὲὶ5 εἰ4θ [6 566 δῃὰ ὈῬονοηά μ6 568, οὗ 815 5ἰάθ 86 
ἀεδβοσί ἰδηᾶ δηά Ὀαγοηά [6 ἀσοβοσίὶ 1δη᾽᾽,» “115 σσοαὶ 
Ὁσοδά βθαγί 5 βυγίδοθ ᾽,19 τῆς ἰοίδ! ἐν οὗ ἰδηδς᾽",:: 
“186 τοία!ν οὗ 41] ἰοηριιθ5᾽,,13 “06 ργοδαῦ ὈὉγοδά δασι 8 

᾿βυτίδοο᾽,,12 “186 ἰδληβ τ ὩΣΟΣ δΣὰ Ὁροῦ 411 [86 δασί δ᾽ 5 
δβιισίδοσ. ὅ14 

Ιῃ [8666 ἱηβοσγίρύϊοηβ, δασί ἢ 85 ορροβϑθά ἴο ἤδανβϑῃ 1:5 
ἀεποίοα ὉΥ ἐγεή ἴῃ ΝΕ. 1, Η. 2, (8. 2, ΟΡ. 2, Κ. 4; 
δρᾶ ὃν ζαξξαγι. "5 

: Μοιαϊέ, Βδηἰςίση Τηβοσριίοῃ, γ, 8, 14, 40, ΝΕ. 4, 8, 20, 25, Ὁ 18. 
8 7ά., Ὦ γ, Ἐ 5. 
2. Μαίαϊὲ σα παρῤἧαν ἰἔσλαπε (πελαηποίῶ ραδδὶ (ἰά., ΝΕ. 4, Β. 2, Ο. 15, 

σα. 6, ΟΡ. 9). 
4 Κοῖλα γεξῆμη γαδίίμ (ἰά., ΝᾺ. 5). 

: Κιΐω παῤλατέσωπ (ἰἅ., ΝΕ. 26). 
6 Ναρδαν »ιαἰαϊὲ ραδδὲ (ἰἀ., (ἃ. 4, (Ὁ. γ, Κ. 8). 
1 Χαλξανγω (Ο. 2). 
8 Κακὶαν αἀζαα γαῤεδλαϊρη ὁἦδα »ιαϊαϊὲ τιαδέείμηι (ἰἄ., Ἡ. 9). 
9 ἢ, 6-12, 15-2ο. Βεξζοΐά, Ὁ. 39. 
19 Χολξκατὶ αἀξαία ταδί ναῤελαίωπι (ἰά., (. 6, ΟΡ. τἱ, Β, 16). 
τ: Ναρλαγ “ποία! (ἰἅ., Ἐ. 15). 

19. Ναρλανγοϊίσπαπε ραδδὶ (ἰά., ἘΚ. 12). 
1 Κακκανὶ ταδί ταῤελαίωνι (ἰὰ., ἘΚ. 12). 
τ, λέαιαιὶ «δα πα μδδὲ ἀσξξαν ραδδὲ (ἰά., 8, 2). 
ὃ Ἡεῦ. Ζανζα, στουηᾶ. ΤῸ ἀεποῖδ απ 86 Βαθυ]οηΐδη υ565, αἴ3ο, 

ἀαάνπε, δέδταίε, παι, δὰ ῥίλαλε. 
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Ιῃ ἴῃς Ῥεσβίδῃ οὗ {με Βεῃίβίυμ Ἰηβοσίροα δωρεΐ 15 
δι ουθά ἴο τεπᾶοσ οί ἡγε δα ξαξξαγμ; ἀαΐγνα ἴοι 
ἡπαΐμ; απὰ χαμπὰ ἴος ἰΐδαπμ Τῆδ ϑυβίδῃ ΞΟ ρ ΟΩ5 
ΤΏΔΚΟ 51:}}118Γ δῃά οοηβίϑίθης αἰϑ οὐ] οΏ 5, ϑηρ ΗΡΜΉ 
ἔοσ δασίῃ, ἑαγίγατξ ἴοσ ἰδαηά, δὰ σαπα ἴοσ ἰοηρίθ. 

Ιη Ασδδίς, δαϊαα οατια ἴο 6 υϑοά 1η [Ὧ6 5656 οὗ ηημηαἱμ; 

Ὀυϊ ᾿αγά δά [86 ἀοιδ᾽6 τϑδπίηρ οὗ ϑασί ἢ δ5 ορροβοά 
ἴο ἢρανθῃ, δηά οὗ {ἰδ ἰδηά 1 ψὩϊοῦ τὸ 'ἶνο.: 

Ιῃ Ἡδῦσγαν, ὑμ6 οὔθ ψοσά ᾿αγζξ δά ἰο ἀο βοσνίοβ ἴῃ 
᾿ Ῥοϊδ βθῆβοβ. [Ὁ σηϑδηΐ ϑασί ἢ 85 ορροβϑά ἰο ἤϑανϑθῇ 85 ἰῇ 
ὅδη. ἐ, 1; Ὀυΐ 1 νγὰβ υϑοά, δῖ5ο, ἴοσ ἰδῃ, 85 π θῶ. ἱν, 

16, “Δ ά οὗ Νοά.᾽᾽3 

ΤΠ ρΐἱιγαῖ “1165 τγὰϑ υϑϑα δρρσγορσίαϊοϊνυ σῆθη ἃ 
ΔΌΤΏΡΕΓ οὗ σουη Γ65 τγὰ5 τηοδηΐ. Α ροοά Ὄχδῃ)ρίθ 5 ἴὸ 
Ὅ6 ουηά ἴῃ ὅδῃ. χχνΐ, 3, 4, ὑοσα [86 [ογά βανβ ἴο 

Ιβϑδδο: “βϑοϊουσγῃ ἴῃ ἴ86 ἰδηά . .. 5 ἔοσ υηἵο ἴπ66 δά 
αηΐο (ὮΥ Ξ56641 11] σίνα 411 [656 Ϊαη δ... : δηά ἴῃ 
[δ ββεά 5841] 411 ἐβ παιΐοωῃβ οὗ [π6 δαγίῃ Ὅ6 ὈΪ6ββαά." 
Απμοῖδοσ 15 [86 ἔδυ αν ῬὮγαβο “ἸἸὩρϑ οὗ [86 αης5᾽᾽ δ8 
υδοά 1 ΕΖΓᾶ ἰχ, 7. 

: ἘῸγ [86 Ἰαΐξεσ ι.96, 966 ἰδ6 Κογδη Υἱῖ, 107: χὶν, 1:6; Χχ, 50, 66: 

χχνὶ, 34; Χχν], 57; ΧΧΧῚ, 34; ΧΧΧΊΪΣ, 27. 
9. 80, 8ῖΞο, “1,5ηἃ οἱ ϑηΐηδτ,"" ὅπ. χ, 1ο, ΣΣ, χὶ, 2; “"1δηά οἵ Οαηδδη," 

χὶ, 321, χίΐ, 5; “1δηά οὗ Επγρί,᾽ χἰϊ, το; δὴοά οἶΐοι οὗ οἵδος ἰαηάπ, 85 
Ῥε ςηα, χχί, 22, Ἑάοηι, χχχνί, 16, οβδοη, χῖν, το, Μίιάΐδω, Ἐχ. ἢ, 
15, ΟἰΠεοά, Νίαι., χχχι, :, Μοδῦ, Πεαΐ, ἱ, 5, Ερηγσαίτα δῃδ Μαπδβϑοῦ, 
χχχίν, 2, [υἀδῆ, χχχὶν, 2, ἘΠ: 65, [ο5., ἱ, 4, Μίζρεῖ, χὶ, 23, Ζεδυΐοι, [ι4. 
χἰὶ, 12, ἘΡὨσαΐσω, χὶΐ, 15, Βθη ασηΐη, χχὶ, 21, 5:1 1βῆβ, 1 ϑδσι. ἰχ, 4, 
ματι, ἑά,, Ζαρδ, ἰχ, 5, Οδά, χἧϊ, 7, 5μυαῖ, χίϊ, 17, [βτβεῖ, χίϊΐ, τῷ, 
Βεηΐ Απποη, 2 ὅ8ῃ. χ, 2, Ηορδοῦ, : Εηρπ ἱν, το, (Δ 7766, ἰχ, ΣΙ, ΝΑΡὮ- 
ἰαϊὶ χν, 2ο, Ηδιρδίῃ, 2 Κίηρβ χχὶϊἱ, 22 Βαϑῆβη, : Ομτοην, εἰ, Ὁ Σς εἶσι, 
154. χχῖϊδ, σ᾿ Ομαϊάδθβδηβ, χχὶϊϊ, 13, Αβϑϑυσία, χχνὶΐ, 13, ὍΣ, 76 σ. χχν, 20, 
Ῥαϊῶσοβ, χἶίν, ἵἱ, Βαδγίοω, ;, 28, Μαρογρ, Ἐζοῖς. χχχν δ, 2, Νίτηγοά, Μ|ίο. 
ν, 6, δηά οἴδογβ. 

2 (οϊῆρδζο, 890, 6 ρῆγαϑος “ρεορῖϑθ οὗ ἐδ 1δηά5,᾽" ΕΖγαὰ ἰϊ, 3, ἱχ, σ, 
2, 1ι, Νεῖ. ἴχ, 20, χ, 29; “Ἰϊηγάοτῃβ οὗ ἰξε Ἰδληά4,᾽" 1: Οἤτου. χχίχ, 320,2 
Οὔτοι. χίϊ, 8, χυϊ, 10, χχ, 29; “δ. 168 οὗ ἐδ Ἰαης͵,᾽" ἘΣΖεῖς. χχ, 22; δηά 
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. Ϊἢ Ατγδιηδῖὶς δηά ϑυσγίας, ᾿αγ᾽, ἴδε νοσά οοσγοβροηά- 

ἴῃ ἴο ἰ8αῈ Ἡρῦγεν ᾿α7ξ5, Ὧδ5 ἰδ6 βδ8ηι6 ναγίοῖυ οἵ 
ΤΑΘΔΉΪΉρ5. 

. Τὸ τεαιγοϑ, ὑμογεΐοσγθ, ποσὰ ἰδ δὴ 1256 ἀἰχε ἴο 5ῃον 
[δ ἰδ δυῖδποσ οὗ [)δηϊ6] σηθδηΐ (δα Παγί5 (πῃ Μοάς 
τηδ6 δἰ5 ἄδθοσϑα ἔοσ σῆογε [ἤδη 8 1ἰπϊθά ροσίοη οἵ ὑπαὶ 
στοδαὺ δυρίσα νοῦ νγὰβ συ ονὸσ ὉΥ Ουταβ δηά ὉΥ 
Πατίυβ Ἡγβίδβρίβ. ΕῸγ [86 νοσγά δηιηϊογοά ἰη ΤΠ δηϊοῖ 
νἱ, 25, ᾿αγ᾽ ταὶ Ὀ6 υδοά ἔοσ {πε 1δηά οὗ ἃ οἰΐγ, οὗ ἃ ὑγτῖδο, 
οὗ 84 Ῥϑοῃΐθ, οσ οὗ ρϑορῖθβ δῃά πδίζοηβ, 85 γνὰ 1} δ5 ἴο 
ἀδηοῖα οαγίδβ 85 ἀιβυηρυῃοά ἔσγοθλ ἤθαάνθη. Τἢα 
Ἡδῦγονυβ οοηϑιϑίθα!ῦν ουλρῖον ἰδ νοζγά ζΐμράοηι οἵ 
γεαΐγα ἴο ἄδρηοϊα διηρίγα οσί ἀουγηίοη; Ὀαὺ (86 τογάϑβ 
ιι5εἃ ἴο ΟΧρσοββ δα ἰάδα ἀζὸ 1ἰτπλϊϊϑα ἴῃ [6 οχίθηϊ οὗ 
τη δηϊηρ ἴσοῦῇ 8 ΟἸΤΥ ἴο 8. Ὁγονίῃοθ, ΟΣ ἃ Ὁουηίγυ, ΟΣ 8 
ἡυγηῦογ οὗ οουησε5β. Τα ἡδαγοϑῦ ΔΡΡσοδοῖῦ ἰῃ Ἡοῦτσονν 
ἴο ἃ Ρῆγαβα εαιναϊθηΐ ἴο Οὐγ “ῬΘΥΒΙΔΠ ΟΊ ρΙΓΘ ̓  15 ἴο Ὀ6 
ἴουπηά ἴῃ ΕΖγα 1, 2, δῃά 2 (ἤτγοη. χχχνὶ, 23, σοσα 6 
τοδά: “ὙἼΤδι5 βαϊ ἢ Ογσγαβ, Κίηρ οὗ Ῥογϑία, Το [οσά σοά 

οὗ οανϑῆ δαί ρίνϑῃ τ16 811] ὑπ6 Κιηράοπῃ οὗ ὑπ6 ϑασίῃ. ᾿᾿ 
ΤΕΐΒ ρῆγαθθ “411 με Ἰσπηράοτηβ οὗὐ 6 θαγίβ᾽" ἱ8 
υιϑ64 ἰη [6 τνἱεϑί βθῆβε ἰἴῃ 2 ΚΊηρϑβ Χῖχ, 15, 19,͵Ἶ ὙΏΘΓΘ 
]εβονδῇ 15 βαϊά ἴο Ὀ6 αοά δἵοῃς οὗ 411] [86 Ἰπηράοπηβ 
οὗ ὑμ6 βδαγίῃ; δῃά δραΐῃ ἷἢ 1βᾶ. ΧΧΙ, 17, ΏΘσα 1 15 
βαϊά οὗ Τ γα ὑμαὺ “᾿ΞὯ6 5881] οουγἱ [ογηϊοδίύοη τ 
411 [86 Κίηράοτῃηβ οὗ [86 φαγί νοῦ ἀγα ἀροῦ δα ἔδοθ 
οὗ ἰῆ6 σγτουηά᾽᾽. δηάᾶ ἰπ 76γ. χχχῖν, 1, ψΏοσα ἰῦ 15 βαϊά 
ἐμαὶ ““Νεδυοβδάηοθζζαγ κίηρ οἵ Βαδυΐοη, δηά 411 Ηἷβ 
ΔΙΤΩΥ͂, δΔηά 411 [86 Κίηράοχηβ οὗ ἰδ φασί [Πδὲ γγεσα απο 
Ἦϊ5 ἀοπίηίοη (»ποριδμοίοίᾳ γα40), διὰ 411 [86 ῥϑορῖβϑβ 

Θϑρϑοΐδιν, 2 Οἤγου. χχχῖν, 33, νβογα γγὰ σοδά, “""ῚΔπά ]οϑδῃ ὑοοῖς αἸνα 
811 1.6 ἃδοπυϊηδίοηβ οαἱ οὗ 411 [86 οουηΐγίοα ἐμαὶ ρεγίαἰποᾶ Ὧ [86 

4 Ὁ) οἰ άτοη οὗ 1ϑγδοῖ. 

Ύ 1568, ΧΧΧΥΪ;, 16, 20 ἰά. 
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(λα αγιρηιηι) ἰοῦ αραϊηδὶ 7 γυβαίθηι ᾿ Ιη 8. Ξἰτυ]δΓ 
5656, [86 ῥὮΓΑΞΘ 15 Θαλρίογθά ψὮθγα 10 ἰ5 βαϊὰ 1π βενοσγαῖ 
Ῥίδοθϑ, [αὶ οά μνουϊά Ξοδίζοσ [86 οἰ]Ἱάγοη οἱ [ϑγϑοὶ 
ΘΏοηρ 411 [86 ἰηράοτηβ οὐ ἰδ οαγίῃ. Σ [Ι͂ῃ 2 
(ἤῇσοη. χνυὶ]ΐ, 10, 1 15 βαϊά, ἐδαὺ “86 ἔϑασ οἵ ]ϑοβονδῇ ννὰϑ8 

ὍΡΟΣ 411 [86 ηράοτηβ οὗ [6 ἰαηάς ψΒῖο ποσὰ σουηά 
δϑοιϊ 7πά8}.᾽ Ιῃ 2 (ἤτσγοη. χχ, 29 [815 ἴϑασ 15 βδἱά 
ἴο μΒανβ ἤθβθῶ ἀροη “411 ἰδ Κίηράοτηβ οὗ ἴδε ἰδηάβ᾽᾿ 
ὙὨΙΟῦ Ὠραγά οὗ [6 5ἰαυρηῖοσ τὲ νος Πεομονδῇ 
διά οδιιβοά {δ βοης οὗ Αιησήοη δηά [86 ἱηπμαρίϊδηίβ οὗ 
Μουπὶ ϑεὶσς ἴο ἀδδῖσονυ οὔθ δηούδογ, ἴῃ δΏβοσ ἰὸ [86 
ῬΓΑΥΕΣ οὗ Το δοβμαρῆδί τοοοσγάρά ἰῇ [Π6 βἰχίδ νογβο οὗ {86 
5416 ΟΠδρίοσ, ῇοσο δ6 85 ᾿ϑμονδῆ, σοά οὗ Ὠϊ5 ξαϊογβ, 

“Ατῇ ἴδοι ηοῦ αοά ἴῃ ἢρανθη ν δά γυ]οϑῦ μοι ποὺ ον ῦ 
811 ἰῆς Κίηράοχηβ οὗ [86 ἠαίίοηβῦ᾽ Ι΄ 1 Οἤτοῃ. ΧΧΙΧ, 
29, 30, 1: ϑρϑαΐκξ οὗ πα Ῥοοΐϑβ νυηϊοῆ τγεοοογάθαά ἰδῆ δοῖβ 
οὗ Πεανίά ““Ὑἱτᾷ 411 8ῖ5 τεῖρῃ δηά 8΄5 πιῖρῃΐ δηά [86 ἰξπη65 
(δαὶ νοΐ ονοὸσ δἰτι, δῃά ονϑῦ ἰϑγδοὶ, δῃά οὐδσ 411 [86 

Ἰηρσάοχηβ οὗ (Π6 ἰαπα5.᾽ [Ιη 2 (ἤτσοη. χὶϊ, 8, Ι5γϑϑῖ γγχαὰβ 
ἀοϊνετοά ἰηΐο πο μΒαηά οὗ 519 ἢ δῖ, Κίηρ οὗ Εργρί, ἰδμαῖ 
[Π6Υ͂ τοὶρὶ Κηον ΠΘμονϑὮ 5 ̓᾿βοσνίοθ, δηᾶ [ῃ6 βογσνίοθ 
οὗ τῆς Κίἰηράοχῃβ οὗ 86 1δη5.᾽ ὙΤὮϊ5 Ῥῆγαβα “411 [ῃ6 
Κιηράοχηθβ᾽" 15 ἰουηά, 4͵53ο, ἴῃ τ Κὶηρβ ἱν, 21, νογα ϑοῖο- 
ΤΩΟΣ 15 βαϊά ἴο αν “΄στι]θά ονοὸσ 411 {π6 Κιησάοπῃ ἔσγοηι 
[86 Εἴνοσ [Εὰὐρ γαίθϑὶ απο (πα ἰδηά οὗ [86 ῬὮΏΣ 501: 65 
δῃᾶ αηΐο {πα Ὀογάοσ οὗ Ερυρί.᾿ “.Αἴ1 [86 Κιηρσάοχῃηϑβ οὗ 
Οδηβδη" 816 βϑροΐκϑη οὗ ἰῇ Ῥ5. οχχχν, 11; δηά “186 
Κιηράοτῃβ οὗ ΗδΖογ᾽᾽ ἴῃ ογ. χῖϊχ, 28. 

Ετοῦὰ 86 ἀρονο δχδῃιρίθβ, ἐὺ ἰ5 ονιἀδηὺ αὶ 18 16 
ττῖῖοσ οὗ ϑδηΐοὶ μά τνυιβϑῃδά ἰο ἱηάϊσαΐα ἰμαὶ [τς ἄδοσε 
οὗ ᾿ασίις ἰῇ οἤαρίοσ νἱ, 25, νγὰβ τηϑδῃΐ ἔοσ ἰδ Ῥεσγβίϑῃ 

Θεαρίσο, ἢ6 οουἱᾶ αν υϑϑα βυοῦ 8 Ῥῆγαβθ 85 “411 [86 

Ἰίηρσάοπῃβ οὗ {π6 δαγίῃ,᾽" δ5 Ουγὰβ ἀϊά ἴῃ 815 ἄδογϑβ οὗ 
: Ὁουΐῖ. χχνΐ, 25, [6γ. χχν, 4, χῖν, 9, χχίχ, 18, χχχῖν, 17. 
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ἘζΖτα ὶ;,2, δῃά Ἡδζοϊκίβῃ ἴῃ 5 ὑσγαυοσγ; οσ ἵὥοσο ἀδδηϊοῖν 
5.11, [86 ρῆγχαβα οὗ 1βϑαϊδῇ χχίϊ, 17, “411 [ῃ6 Κίηρσάοπιβς 
οὗ ἴδ6 εαγίδ νοῦ ἀρ Ὡροη ἰδ ἔδοο οὗ [6 σγοιηά.᾽" 
Οτγ, δ πὐὶρῃϊ ανα 56] 411 (μ6 Κίηράοτῃβ οὗ [δ ἰαης5,᾿" 
ΟΣ “411 [86 ΚΙηράοχῃβ οὗ [86 παίξοῃβ᾽ οἵσγ, αΐοσγ ἰδ σηϑῃ- 

ΠΟΙ οἱ Επίδογ ἐ. 1, “411 [86 Ἰϊηράοῃιβ οὗ {π6 Θασίἢ ἔσοσηι 
Ιπάϊὰ ἀνθ υπίο Εργρί." Βαῖ, δ5 86 1.565 5ἰτρῖν 
“411 [η6 δαγίδ,᾿᾿ [186 ῥχγαϑυυιρίίζοη 15 (δῇ δ τηϑδηΐ [86 
Ια (᾿αγ75), οὐ οουηίσυ, ονὸς Ὡς Βα συ]εά, τιϊδουὶ 
ἀεδηΐηρ [86 οχίθηϊ οὗ [π6 οουηΐσν. [ὐ σὶρθς αν Ὀδοπ 
ΤΩΘΓΟΙ͂Υ ΒΑΡΎ] οηΐα, οσ Ομ] θα, οὐ Μϑάϊα, οσ δ ἔψο, ΟΣ 
8.11 ἰῇσϑο, οὗ (8656. Αοοοσάϊηρ ἴο ΔῺΥ ἔαίγ ἰηογρσγοιδιζου, 
δονγονοσ, Σὺ τησδὺ 6 τηδάσ ἰο Βδσσηοηϊζο νὴ ἐπα τοὶ οὗ 

[86 Ὀοοΐς οὗ δηϊοῖ 845 Ἵχρίαίηοα πὶ [86 Ἰρῃϊ οὗ ἐΐβ 
οὐ ονἱἄθηοθ; 655 δηα 501] ΞυΠοϊδηὐ ονϊάδηοοσ 5841] 

Ὅ6 γαϊδοσγοά ἴο οοηνίηοα σπδἱδϑθοά ᾿ᾶροβ (μα [86 'αγς 
οὗ οδαρῖίοσς νὶ, 25, ρῆμδὲ Ὦδνθ τηϑαηΐ [8ὴ6 Θρῖσα οὗ 

Ῥεγξίδ. 
Βεΐ, Βοζγθοῃβ ΣΔΥ͂ 5ΔΥ, 15 Ὡοΐῦ [815 5βονχῃ οοβοῖυ- 

δἰνοῖγ ὉΥ͂ {Π6 1:36 οὗ [86 νογάδβ “᾿ῬΘΟρίδθβ, πδίζοῃϑβ, 8πά 
δησιαροβ᾽ οὗ [815 νΟΣῪ νοσθοὺ Τὸ νοῦ [86 δῆδννοσ 15, 
Οδγίδίηϊν ποῖ. Εὸσ [686 νοσγάβ αἷϑο πϑὶ Ὀ6 ᾿ἰηηοά 
ὉΥ ἰμοὶς οοὐϊοχῖ. Ϊ1π Ὦδῃ. Σἰϊ, 4, 7 δῖ5, 21, [6Ὶ δῖδ 
δσηρί γᾶ ἴο ἀδποῖθ [86 ἱῃπα ί δηΐβ οὗ [Π6 Ὁγονίηοσβ οὗ 
186 Κίιησάουμ οὗ ΝΟ οΠΔάποζΖζασ; δηά 1 ν, το, ζδηϊοῖ 

5 ταργοβθηϊθά 85 βαυίηρ ἴο Βοϊββαζζασ, (αὐ “411 ρΡθορῖβϑ, 
πδίΐοηβ, δῇ ἰδηριιαροβ ἰγοηλ]εα δηά ἔθασγοα Ὀοίοσο᾽" 
Νοθυοδαάηθζζασ. Ηδσζο, οὗ οουγϑο, [6 Μοάΐδη δηά 1,γά- 
ἷΔ ΘΩΊΡΙΣΟΒ ΟΔἢ ΘΟΒΙΌΘΙΥ πᾶν ὈδοΩ τηθδηΐ. [Ϊη δῃ. 
ΥἹἹ, 14, Ώογα ἐὺ ἰβ βαϊά ἐμὲ “411 ρϑορίθβ, ἡδίζοῃβ δηά 

᾿δηρσιαροβ, Βμου βοσνθ᾽ [ἢ6 5οη οὗ ἤδη ἔοσδνοσ, 1 νγὰβ 

ῬιοῦΔΟΪν υϑοά 1ἢ 6 τηοϑῦ ρσϑῆθγαί βϑθῆβθ. Βιῖ ν 6 
οοηϊοηά [δαὶ ΓΠ6Υ ἄο ποῖ Ὡδοθββασιῖν, ονθῇ ἴῃ ὑπθη- 
βοῖνοβ, ανθ (μὶ9 υηἱϊνοσϑαῖὶ 56 256. 
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Ἐοσ [86 ψοσάξ μογα ὑγϑηβίαι θα Ῥϑορίθβ δὲ οευρίογδά 
ἴῃ Ἡδθῦσγον, Ρηρηϊοίδη, Ασγαῦὶο, δά Ασγασζηδὶς ἰἢ ἃ Ὧδζ- 

ΤΟΥ͂ΤΟΣ σηοδηΐηρ Μοῦ ν]} βυὐὶ [86 Ὀουηάετίεβ οὗ [86 
απ οὗ ἃ βυν-Κίηρ οὗ ἃ ὑσχονίῃοθ, 85 Ὑψ611 85 [86 ΘΙ ΓΘ 
οὗ ἴδε Κίηρ οὗ Κίηρϑ. 

ΕῸΓ οχδηρῖθ, ᾿αῖ, " Ῥοορῖθ᾽" ἰ5 ἰουπά ἴῃ Ῥῃοηϊοίδη 
ἴοσ [Π6 Ῥϑορΐδ οὗ [86 οἱ οὗ Τυσζα;" ἴοσ [86 ρϑορΐβ οὗ 188 
οἱΐν οὗ δι:άοῃ;" ἔοσ [86 Ῥϑορῖίδθ οὗ {86 οἱὐν οὗ Μαϊίαγ,;" δῃά 
ἴος ἰδοβα οὗ ἰδ6 οἱζυ οὗ Οαγίῃμεαρθ. [ΙἋ}ἢ Ασαδίο, {86 
ψοσαὰ Ὧ21ι ΤΩΘΔΏΞ “8. ΟΟΙΏΡΒΘΩΥ Οὗ ΣΊ6Π,᾿ ΟΥἨ 85 ΒΟΠ16 58Υ͂ 
“οὗ ἃ ἰτῖρθ. 9 ΤΙη [86 Ατγαδῖς νοσβϑίοη οἵ ᾿βϑαϊδῃ 'σ3: 
ἰδ τοηδοσγοά ὉΥ δα δ, “ττῦα,᾽" ἴἢ ομαρίοσ χχν, 2; χχχὶὶ, 

4; Χἶν,. 1, δηά 650 ἴῃ ϑαδάγαδα᾽β νοσβίοῃ 1 οι. χχχῖ, 

3ᾶ. Το Αγαδὶς Ὧδδ5 δἱχ οσὔ σῆοσε αἰνὶϑίουβ δηά βυῦδ- 
ιν βου 5 οὗ {Π6 ὑσΣῖρ6 δηά βονοσγαῖ τόσο οὗ [86 πδίΐοῃ. ὁ 

ἴῃ ἴδε Ατγαγηδὶς οὗ [6 Τασγρίαι οὗ Τ]ομδίμδῃ ἴο (88 
Ῥτορδοῖβ, δῃά ἰῃ [86 Ῥεϑϊίο, χρη ἰσϑαηβίαϊθϑ [Π6 οογ- 
τοϑροηάϊηρ Ηοῦσον ψοσζά δηά 450 150.411Κ ρον, “᾿αϊίοῃ.᾽᾿ 
Ε. 6., 158. χὶν, 6, χχν, 3, χχχί, 28, χὶθ, 6.7 

ΟοΥγ, ἴδ6 ογάϊηδσυ Ηρῦσγον νοσζγά ἴοσ ῃδιίΐοῃ, 15 σθῦ- 

ἀετεδωμαϊκι ἴῃ 158. χὶ, το; χχχῆϊ, 3; ΧΙ͂Χ, 22, Ὁ 186 

Ταγραηὶ οὗ Ϊοπαίδδη. 1.01: 15 αἴσσαυβ τοπάδοσοά ὉΥ 
“παίει τῷ ΟἸὨϊκεῖοβ.Σ “Αἰ 15 τοπάἄοσοα ὃν τἤευεί ἴῃ 
ὅφη. χχνιὶ, 3, χῖν", 4, δηά εαΐ. Χχχὶϊ, 2, Βοσα ἰδ 

τοίοσβ ἴο ἰδ ἀϊνιΞίοης οἱ βγϑοῖ." Μηιλραοπαΐ, [86 

ΟΙΘΙ, 7.5. 5 οοΐκα, Νονίδ δεν ς ζηδο., Ὁ. 95. 38 7, 151. 
4 7ἅ., 124. δΊ.Δη6, νοΐ. ἱ, Ὁ. 2149. 4 1,.Δη6, ἢ. 1516. 
ΤἼπ τὸ Ναδαίθδη τογαΐῖ ἰηϑογιριίοηβ, 'αηε 8 ϑοα οτάϊ ΠΑ ΥΠΥ ἰὰ 186 

Ῥῆγαϑο “Ἰονοσ οὗ 19 ρϑορῖ6.᾽" 866 (οοΐζο, Ῥῃ. 217, 220, 225, 226, 227 εἰ αἱ. 
δΎΠΟ Αταϊηδὶς νεγβίου οὗ ἔα Ῥοηξαϊδιςΐ ἰῇ σΟτπΠΊΟΣ 1156 ΔΙΟΩν 68 

οὗ [6 οδεῖν Ομεσιίδη σοι ϊατοβ δηά πη1}} ἀρουξ 200 Α. Ὁ. 
9 δλευεῖ 15. ἴ06 ἰγαηϑβ  οταϊίοα οὗ ἐπα Ἡδῦτενν οἦευεί ἀηᾶ πα ἰσαβ- 

Ἰαϊίοη οὗ "πα δῖ τοθαπίηρ ἃ ἐτῖδα οὗ Ιβγϑαοῖ, Ῥοϊῃ ἴα ἐδα Ατβιρδίς Τδσ- 
ξυτη8 ἴῃ ἰδ6 ϑγτίδο δηά ϑαπιασίίδη ἀϊδίθοῖβ, δηά τ 186 οἤδηρα οὗ 188 
εἰ] Δηΐϊ ἰῃ Ατγαῦῖο αἷϑο. Ι͂ἢ Ὀοϊῃ Αταπιαὶς δά Ασαῦίο [86 πνοσχσά Ἵλευεῖ 
ἐδ ΟΟΙΏΣΊΟΩΪΥ υϑϑα ΟὨΪΥ ἴογ ἃ ἰτὶδα οὗ Ιδβγαοῖ. 

12 
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Ἡδῦγον ψοσγά ἔογ ἔδγηϊν, 15 τοηδογοά ἰῃ Οὐϊκοῖοβ ὉΥ͂ [6 
ψοζά ἴοσ βοοά. Τδα ϑαῃιδγιΐδη υὑϑ0.4}} ὑγαηϑιογαΐοϑ, ἢ 

Ὀαϊ αὖ οἵδοσ ἰἰηθ65 γσοηάοσβ ΌὉΥ [86 ρῥϑοι δ ψοσά ΚαγΉ. 
ΤΠ Αταρὶς νοσβίοη οι ρίου5 ᾿αϑδίγαίΐ, ἰὴ6 πογά ἴῃ Ασαδὶς 
ἴοσ [86 ποχί ρτοαϊοϑί ἀν ϑίοη οὗ ἃ ἰσῦ6.5 Εὸσ [ὃς Ηθῦτονν 
“Που56 12 [86 βϑῆβξα οὗ μοιβοῃοϊά, οσ ἔδαιν, ΟὨϊκοῖος 

υϑο53 “16 πηϑθη οὗ δῖ5 δοιι56.᾽ Τῇ ϑυσίδο Ὧδ5 δον 
ψοσάβ ἴοσ “ρϑηβ᾽"; ἔοιισ ἴοσ ἔδυ; ὕτνο ἔοσ πδιίοῃ; ἔουγ 

ἴος “Ῥοριυῖ05.᾽.4 [Ιὴ Ἡρῦσγον, γα άνα ἃ τοῦ ἰαγρος 
ὨσΤΑΡΟΣ οὗ ψογάς ἴοσ ἡδίίοῃ, ὑῬϑορῖθ, οἴο., βοῇ 85. ΟῪ 

“Δαιίου, ᾿οηὶ Ῥϑορῖθ, 73 Ῥθορῖθ, ᾿σπαϑσλμῖηι. τηϑ, δαμὴηε 
βοη5, ᾿μημμαΐ τὶς, σἤπευοί ὑτῖρα, για ἢ ἰτῖρο, ομπαγγαΐ 

ἰστῖρα (Ρβ8. ἰχνὶ, 11), δ ραοσλαΐ ζΑΤΑΑ͂Υ, δά δειζ ὨουΞα. 

Ῥογῆδρϑ8, 6'5ο, ῥαοσπαά ταρϑηβ ἰσὶρα ἰῃ θῇ. χχχὶ, 42. 

᾿σηιπαΐοοσουτα Ὀπὶ ὑνῖοο ἢ ἴπ6 Ηδῦσχον Ὁ1016 δηά ἐῃ 
ὈοϊΏ οδ565 1 15 υϑοά ἴο ἄδποίθ 8 βυρ νἱϑίοη οὗ [86 'σηη; 
ἴῃ αδη. χχν, 16, ἐξ ἀδηοῖοβ [6 ἱνγεῖνο αἰνὶϑοΩ5 οὗ [6 

15 ηγδοῖἴο5, δηα ἴῃ ΝΌΩΠι. χχν, 15, ΖΌσ [86 ἕαΐπογ οὗ ΟοΖϑὲ 
ἷβ βαϊά ἴο ἢανα Ὀδθθῃ ἢεϑά οὗ (πα ᾿ὥρημοίς οὗ ἃ δ᾽ μοσ᾿ 5 
ἤουβο ἢ Μιάϊδη. Α5 Μιάϊΐδῃ 15 οδ δά δῇ 'αγη ἴῃ Ἐχ. 11, 

15, ἱϊ 15 υἱδίη [δαὶ [86 ᾿μηηημαΐ ννὰ5 ἃ βδυδαϊν πίοι οὗ [6 
γι, Μ Ὠαῖονοσ [δ6 οχϑαοῖ τεϊαιἰοησμίρ ἴο 8 ᾿Ἰδίδετ' 8 

Πουβο᾽ τδυ βαᾶνθ Ὀθθῇ. 
Ιη Βαρυ]οηΐδῃ, [86 ογάϊῃδσν ποτά ἴοσ Ῥθορῖο ὦ 15 

πἰσῖέ, ΜΈΪΟΏ 15 ὈΓΤΟΌΔΌΪΥ οὗ (δ6 βασὴῆβ ογσἱρίῃ 85 {6 
Ἡρῦγον ἐποσῖ δηά [86 ϑυσγίας ποϑῆο, ἰδ6 υϑιδ] νοσγά ἴος 

ΤΩΔΏ (υἱγ) 85 ἀρ ϊθηθα ἔσοση σψοζδῃ. Τ6 ποσζά 
5 υξοά οὗ [Π6 Ῥϑορίδ οὗ ἃ οἱἷν ;5 οσ οἵ ἃ ἰδπά. ὁ 

:.Ὰ5 ἰῃ ΝΌι. χχνὶ, 7 εἰ αἷ. 
" 1μλῃ6, Ὁ. 1556, οοπιραγοά τ Ὁ. 2053. ϑιοϊηραββ ἰῃ ἢἷ8 ἘΏρ᾿Ξἢ- 

- Αγδδὶς ἀϊοοθασΥ ρῖνεβ 5 τογάβ ἕο Ὠδίΐοα, 10 ἔοσ Ῥεορΐς, 4 ἔογ δταῖγ; 
διά [,Δης ἰῃ δῖ5 Ατϑρὶς ἀἱοΠἸΟΏΔΣΥ ρὶνεβ 9 βυδάϊνιβίοηϑ οὐ “ἰτὴρθα."" 

2 Ε.γ., Ὅεηῃ. χΧὶϊ, 17. 
4 ὅε6 Βτοοϊκοϊτηδηη β Ϊ οχίοου συγδοιτ ἐξ ἰοοο. 
8 Ὲ, α΄, πὲδλὶηι Βαδιϊαη-ὶ (Μαββ- Αγ, Ὁ. 7270). 
6 Ἐς ο΄, πῖδλ δωπιεγίηι ες Αἰ λαάέρηι, "Ῥοορῖο οὗ ϑθυσλοσ δά Αοοβδᾶ" (ὧ,,, 
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; 885 -ἰσεαυό θυ σά Βπά [(Π6 ψοσγά ὠρρμάμα, τ ὨΪΟὮ 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ 15 ἔγοσῃ [ἢ 584π|6 τοοῦ δ5 σι. [1,Δηράοῃ ἰσγδῃβ- 
1αϊε5 μηυησπαΐέ Ὁ “ῬεορΙδ. "᾽Σ 
Αδἰτά νοσά ἔοσ ρϑορίε 15 μηρημαΐι)5 ἃ ἰουτίι, ἐοηΐδείμ,. 

ἷπ δυο ὑθγαθοβ δῷ Εαὰ δεῖ ἐεηιδείμ “ἜπΔι' Ἰογτά οὗ σηβδῇ- 
᾿ιη4᾽᾽.5 ἃ ΒΓ ψοσά 19 ἀαάρι ὙὨΪΟὮ 15 υϑοά 1. ρδγα]]οἷ 
᾿πβοσίριίουβ ἰηβίδά οὗ ἐσηέδείς ἴῃ βυοῦ ῥἤῆσταϑθοβ 85. 
βαΐ ἀαάηιξ, “411 τλθῃ,᾽᾽ 4 οσ δἴοῃβε ἔογ Ῥθορῖβ 85 1π ϑδγροῃ 

ἑηξοσίρίοηβ 5 Α βἰχίῃ γὰ οὗ ὄὀχργθϑϑίηρ [6 Ῥϑορίο οὗ δ 
Οἱ, οὐ οουπίσυ, ἰ5. Ὁ ἴῃ6 ψοσά 2͵α7έ, ᾿'ΒΟΏ5,᾽ [ΟἹ] ονοά . 

ὃν 86 δῆι)6 οὗ {68 ΟἿΌΥ οΥ ἰαπηᾶ 85 ἢ [86 ῥὮχαβο ηαγό 
αἴΐ, “80:5 οἱ {86 οἱνγν,᾽" γπαγε Νίμα, “᾿ϑοὴβ οὗ Νπονθῆ,᾽ 

4πα7γὲ Βαδιϊέ, “᾿΄δοῃβ οὗ Βαῦυϊΐϊοῃ," 7πα7ὲ ηπαϊὲ Αςἤσληγ, 
“9005 οὗ [86 14ηά οὗ ΑΞΞγ. 56 Α βονθηϊῇῃ ΜΨΑΥ͂ 15 αρηιοῖμ, 
οσηρίογεά Ῥοίοσγο {6 ἢδη16 οὗ ἃ ΟΥ̓ οσ σου τυ ἴο ἀδηοίθ 
{86 ἱπμαδίϊδηϊβ οἵ ἱ{.1 

7378); πέσδέηι ταὶ Βαδέϊέ, “ Ῥϑορῖεβ οὗ [86 ἰαηά οὗ Βεαδγἶοπ"" (Ἰδηράου, 
Ὦ. 59); δά ἴῃ ἐδ6 ρξγαξε ἰδηά δᾶ ρεορῖϑ (4. 59: 12; 61: 12; ΟἹ: 9; 103: 
23; 124: 26); ἴοΥ ΣΏΔΩΥ͂ πδίϊ τ ἐ. Κ.., ἰῷ [6 ΡΈταβο πέσλέηι γαδεαϊέηι (ἕά., 80: 
28), οἵ πὲσῖηι ταῤῥατλέέηε (71 .12:83 110; 80 111; 117 110; 149 : 12); ἔος 4] 
Ὡδ᾿ϊΟΠΒ ἐ. Κ., ἰὰ [86 ΡΏγχαβο ζωϊαὶ πέσλένε, (ἰἄ. 50:17; 89 124; 171 1:35 ())); 
οΥ Σέσλελαὶ πὲρλί, “ Ὠοδβὲ οὗ πδίϊοηβ᾽" (ἐδ. 110 : 42; 121 : 64; 141 : 50); ΟΥ 
πέδδὲ νποΐαϊὲ (Μυβθ. Ασηοῦ, 7378); ΟΥ̓ 5ἰτηρῖν πέρλὲ ἴὰ ἴπ6 ὑῆγαβο ξὰ 
ῥαιδ πέρδὲ, ἘΔ. οτοδῖοσ οὗ σηδηκίηᾶ, (ΚΒ αἰ, στ). - 

: 8ὅ0 ΟΠ Ὁ. 53, νοΐ. Σϊ,4. 9866, αἶΞο, εἰ σϑοῦ, ΕἾὟΤΒ., Ὁ. 8). ὅ6 
 Βρά, αἴ5ο, ἔ6 ὑδγαϑος ὠρηρμαπαΐ Βεῖ, Ῥϑορῖθ οσ βεγσνδηΐβ οὗ Βεῖ, δὐπά 

«"»Ὡποηΐηι ἐδαάϊεαίίη: (ἑἄ. 50 : 25), “86 πυτλθτοῦβ οὐ οροάϊθηϊ ὑθορἶ 65" 
(1ιδηράοη, ἢ. 51, νοΐ. ἐδ, 2; εἰ σϑοῦ, ΕἾ Β., υσάος βῃδαϊυ, νοῖ. 1ἱ, Ρ. 644). 

3 Μυϑε-Ατηοΐί, 648. 

3 (οζραζο ἐση ϑείξ Ῥοορῖο" (θοῦ 4πηπηαἷς, 373), ἐεμέξει ἡ παξὶγὲ “ ὯοΘ- 
16 ρϑορῖο5᾽" (Δ. 414, χὶν.27), ἐεπῖξο νιαϊίαη “ Ῥοορῖο οὗ ἴῃ ἰαπ8᾽" (. 
428); ζαία ἱεη ξοξὶ "611 τηοη᾽ (Ὠεἷ., ΗἾὟΧΒ. 106) ἴο ἀεηοῖα ἐσθ οΥ ἔδυ; 
δι αὶ ἱεπ:δεἰὶ (( ὦ. Τερῖξεί απο Καϊδὲ αὐὰ ἱεηπέξεί ταί Καϊδὲ “Ῥεορῖς 
οὗ [86 πιθ"" οἵ “οὗ ἴδ ἰαηά οὗ [86 ΟΠαϊδοβηϑ᾽" (ἰά. 1ο6). 

4 Ἰ)εῖ., ΗὟΒ., 211, 6. ψ., Δαδηι ν»ιαϊαη “τἰδ6 ῥεϑορῖα οὗ ἰῆ6 ἰδηάε" 
(ϑαζβρου, Ῥχυ., 165. 5“ κ., Αππαΐς, 427, 454, χὶν, 76, ὈΡ. ἱἰ, 40, ἱν, 121. 

4 εῖ., ΗὟΒ., Ρ. 2391. 
1 Ε. γ΄, οὗ οἰτ68 85 ᾿π ϑαζοο β 4πημαὶς 40, 50, δξά οὗ οομη τί68 88 ἴῃ 
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Ἰὸ ἄδηοία ἰγῖδα, ὑπ Αϑϑυγίο- Βαυοηΐδη δ ρου 5 
τἴῃ6 νογάβ πέδλαΐμ, ξἰηημ, δαίαίμ, ἐνμέμ, ηε, (ΠΌ σον 

ον"), μηπαίε (Ηοῦτονν ᾿μημηαΐ), δαϊπιαξ ραραάΐη, 
βαϊγιαὲ ξαϊξασέ, Διὰ δπαπμ." 

Ιὴ [86 Ῥεογξίδη οὗ [86 ἱηβογρ(ίοηβ, [86 ζο]Ποννίηρ νοσάβ 
8ΙΘ 864 ἴος Ῥϑορΐδα οἷς. : αγα “Ῥοορῖθ᾽";" καγιε Μαάα 
“186 Μεοάϊδη ρβορῖβ, "8 ψοζγά υϑϑά οὗ [6 ἀὐν πίομβ οὗ 
[6 Μεοάεδβ δηά Ῥεσγβίδης; σώμα ““ἸΑΤΑΙ͂Υ, ᾿"᾿ ἐβρθοδν οὗ 
[μ6 ἔδινν οὗ ἴπ6 Αοπεηπιοηϊάβ.. οἶἶγα “᾿βεθά, σϑοθ᾿ἢ 
οὗ [86 Αγγϑῆ σϑοβ ΟὨΪ, 85 ἰῇ ΝΕΔ 14; ῥαγμζαμα “οὗ 
ΤΑΔΏΥ ὑγὶδ65, ΟΥ ἰοπριο65,᾿ ἴῃ {6 ρῆγαβο “16 η65 οὗ ΣΊΔΩΥ 
ὑσῖρθβ, ογ ἰοηρίοβ,᾽᾽ 5 οαυϊναΐοεϊ ἰο 6 Βαδρυϊοηΐδη 
“Ἰατιάβ οὐ [6 ἰοίδ! οὗ 411] ἰοηριι65,᾽ δηά 7παγίγα ἡ 
ἃ ογά οοσγοβροηδίηρ ἴο οὖγ πνοσά ““τπδῃ.᾿ἢ 
Το Νον-ϑυξίδη ἰηβοσι ρους οὗ ἰδ6 Ῥαογβίδῃ Κίπρβ 

αν 1π86 βαζὴβ νδγίοϊυ οὗ ψοσγάβ ἴο ἀδηοία π6 Ῥϑορὶβ 
δηά [86 βυδάϊν π᾽οη5 οὗ [86 ῥϑορΐθ, 88 γα ἢανε ἔουηά ἰῃ 
ἴδε ΟἹ Ῥογβίδῃ. δ 
ἴπ6 Α4πηπαῖἷς, 242, Ῥτ., 37). ὙΠα εὐϑίγβοὶ νοσζά ο»ρηρεἰμ 15 ϑοά ἴο ἀδηοὶθ 
“186 Βυσηδῃ το" (Μ.59- Ασηοϊι, 578). 

Σ ῬΉγαβ65 υϑοά ἴο ἀεηοῖεξ ἔπ ἰάδα οἵ Σῃδηϊεϊηδ ἴῃ ἃ ΣΏΟΣΘ οἵ 1688 ̓ ἰηγὶ οά 
8636 ΑΓΕ 88 ἔοϊονβ: αηιοϊμέμηι πὲσλὶ οαἰπιαὶ ξαξξαάῃ κταθα οὗ [86 Ῥεορῖβ 
οὗ πα ἀκτῖς τα"; Σἰδγαδὲ σα ξαΐα ἱεπέοδειἑ “ἸΏ τεχίοῃβ οἱ 411 ζωδῆ- 
κι" (Δυράοῃ, Ὁ. 141); πέσδὲ δίδγαα αγϑδαϊέηε "ταθι οὗ ἴῃ6 ἔοι σὸ- 
εἰουβ᾽" (ὡ., 152:21); παραγ πέδλὲ ἀαάηὶ γαῤεμα μι “1.6 ἰοίδΙγ οὐ [86 
Ῥεορΐς οἱ βοδιζογεά δαδιϊδιϊοηβ,,᾿ οὐ "οὗ Σ,ΔΩΥ͂ ρεορῖθβ᾽" (151: 19) ΕΥΡΗ͂Σ 
ταϊνιαὶ καξξαάε (ϑατφου χὶν, 69, 70), “ἔπ6 ἰοίαῖ ἑν οὗ ἴδ Ὀϊδοῖς μερβάςσ Ὁ 
(ρϑορῖς)," δοά τιοβὶ ἀοίδι θά οὗ 411 “ ζωδα! »ιαίαίαη εύπεΐ ξαΐα ἀσάπεὲ 
με παρε εἰεέέηι αὐὲ ἐἑαημένι «λαῤ᾿ἑέηε πιαϊανὲ ταγαξέηι πὲδὲ ἀσάνε 
γαῤεαϊέηι σδατγαπὶ «πλαδὲ πεοπεμὲηε τὸ παρὶ δίεγμεΐηι, οἴο., τρεαπαΐ 516» 
"παδὴ τὸ Μαγάμδ᾽" (Δηράοα 149 : 17--35) “411 ἰαη58: ἰ8ς τοϊαῖτιν οὐ [86 
Ῥεοορῖα ἔγουλ ἴπ6 Ὄρρος 868 ἴο {π6 ἴοννεσ 868, ἰδ ἔξ ΔΎΑΥ ἰδηα5, [6 
ροορῖίθ οὗ δον Βαδιϊαίίουβ, ᾿ηρθ οὗ αἰΞπίδης τηουηϊαΐη5 απ τοιοῖδ 
Γοσίουβ, οἴο,., [6 δι᾽] θοῖβ (ρϑορῖθ8) οὗ Θθβαζηβεῆ δυά Μαγάαυῖς 1 βισω- 
τηοησά εἰς," 

95 Βεΐδ., ἱ, 50, 66, 75, 7γ8. ΟοΙΏΡΑΓΟ, ε3ο, ζαγα δογίωνα “ἴῃ τδοῖα 

Ῥεορΐθ " (ὦ... ἷ, 40, , 78» 90). 21] ἀ,, ἷ, όρ, 71 εἰ αἱ. 

 Βεκ., ἱ, 16 οἱ αἷ. 8 ΕἸ τνεηά 75, ὅ162, Ὁ κς εἰ αἱ. 
᾿ 6566 Εἰ, Η, ΥἮ εἰδθαςξ, δὲς Αοδαπιοηϊεηἑηολνι εη Ζιρείίεν Ατί. 



Ὠαγῖι5 δηά ἰῃς Κίηρϑβ οἱ Ῥειϑία 197 

80, εἷ5ο, τ τ τοραγά ἰο ἐδ 56 οὗ [86 ἴοστὴβ ἰο ἀδηοΐβ 
ταδηϊι δηά ἰἰ5 ἀὐνιβίουβ δηά ουὐδαϊνιβίοηβ, [86 ονὶ- 

ἄδθηοθ Ξῆονβ, ἰδῇ οοὐγάϊπαίο, οσγ οαυϊναίοηΐ, ψοσγάβ 

ἀεηοίζηνρ [6 5Ξάτὴρ 1645 αἰά ηοὶ οχίϑὶ δηοτρ 411 δυο Β, 
ὭΟΣ ἴΏ 411 ἰδησρίαροθ. ΤῈ στηθδηΐηρβ οἱ ἰϑγζηβ, [θῇ 85 
ὭΟΥ, ΣΤ ἀδροηάοθηΐ ὉΡΟΠ βοοίδὶ δηᾶ ρο τ ἰοα] οοηά:- 
οῦβϑ. Τῶδ Ατγαῦβ, Ββανίηρ οὔὸ ἰϊηά οὗ βοοίοῖν δηά 
οἰγουγηβίδηοοβ, αν ἃ βυἰϊδῖα νοοβθυ αν ἰο ΟΧΡΓΘ55 
τδοὶν ροϊ ἰςα] δηα ϑοοΐαὶ αἰν Ξίοηβ. ὙΏ6 Ἡδῦτονβ, τ] ἢ 
ἀἰδεγοηῦ οοηάτθίοηβ, αν 8 ἀἰβογοηΐ νοοδθυΐατγ. ΤΏ 
Ῥοσβίδηβ αν δηοίδοσ, δηά [86 Βαθυϊοηίβδηβ 511} δῃ- 
οἴμοσ. Ασηοὴρ {πὸ Αγδαπγαῖίς ἀϊαϊθοῖβ, γα δηά {86 

᾿ ϑυσίδηβ ὙΣ 4 ἀἰδογοηῦ νοσδθυΐασυ ἔσοσῃ ὑμδὺ οὗ [ῃ6 
Ταγρύσβ δηά ἔγοσῃ {παῖ οὗ ἔΖχα δῃά δηΐοὶ. [ΙΏ οοσ- 
διάοσίηρ, ὑδογοίοσο, ἰδ σηδδηΐηρ οἵ ἴῃ6 ἰθσσὴβ οσηρίογοά 
ὮΥν Τζδηΐοῖ ἰο ἀθηοίθ ὑπὸ ροϊτιοαῖ ἀἰνί πίοι οὗ [86 ρορυ- 
Ἰαϊίοι οὗ ἰδα “1δῃ Δ᾽ οὐ “"οαγίἢ,᾽" τὸ τπιϑὲ ἰστοϊὶ οὐῦ- 
βαΐνεϑ, ποῦ ἰο ὑῃ6 ψοσγάβ δυϊρίογοά ἰῃ Οτϑοΐς, [,δἰΐη, 

(ὐδσσηδη, οσ ΕΠ Ρ 5, Ποσ ὄνθῶ ἴο ἴῃο86 ἰουηά 1 Αταῦὶο, 

Ἡεῦγσγον, Βδου]Ἱοηΐδη, οσ Ῥοσβίδῃ:; Ὀπὶ ἴο 84 οοῃείἀοσγαιίοῃ 
οὗ [86 νογάς ἰουηά ἰῃ [86 Ατγασηδὶςο ἐΐβοϊξ. ὙγΏθη νὰ ἄο 
1015, γγὸ Βηά, μαΐ “απὸ δηά᾽ πμρηφιαΐ, τὸ ἰῆ6 ΟΥἿΪΥ ψνογάς 
η ΕΖγα, Ὠδηΐοῖ, οσ [6 Ταγριαιβ, ἴο ΟΧργοββ 6 Ῥϑορίθ 
οὗ 84 οουηίΐσν, οἵ οὗ 115 βυδάϊνιΞίοηθΒ. Πἰ (6 ῬοοΚκ οὗ 

᾿δηΐοῖ δδά Ὀδοη υυετίθῃ ἰῇ βοσὴθ οὐμοσ ἰδηριαρθ, ΣΊΟΓΣΟ 
ἴοστβ σὶρ ῦ ῬΟΒΘΙΌΪΥ αν Ὅθοη οι ρίογοά ἴο Ἔχργοϑβ 
ἴπ656 1ὅθβ9. Α5 Στ ἰβ, νγῆο οδὴ ἄδην ἰδδὶ Βαρυϊοηϊα 

ἐύβοῖξ, οσ ἃ κίηράοπι, οὗ βυρ-ἰἰησάουση, οοπδιϑυϊην οὗ 

Βαρυ]οηΐα, ϑθσοσ δηά Δοοδά, Ομαάθα, ϑυξίαηα, δηά 

ῬΟΒΒΙΌΪΥ οὗ Μεβοροίδηνᾳ, συζί, δηᾶ ρασγίβ αὖ 1ϑαϑὶ 
οὗ Μοάϊε δβηά ϑ'υσίδ, ονὸσ 411 οὗ νηοῦ 10 15 σοσα ἰῃδῃ 
ὈΟΒΒΙΌΪ6 δαὶ Πλαγίαβ {π6 Μοϑάσδ λυ βανα σγοϊρηθά 88 βιὉ- 
κίηρ υπάογ Ουσι5,-- 0 οΔη ἄδην, 1 580, ἰδαΐ 115 ἰεἰηρ- 
ἄοχτῃ ζΔΥ Ὦδνο δά ἰῃ ἰΐ ΣΘῺΥ Ῥϑορῖθβ δῃηά οἶδῃβ δηά 



1ο8 Τῆς Βοοκ οὗ Ὁ) δηϊεῖ. 

ἰῖραϑὴὺ ΕῸΣ Ὄχϑηρίθ, ὑθοσα ψὰ5 [86 Ὀθορίθ, οὐ 'σϑε, οἵ 
[86 Ατγαθδῃβ. Οτο ἰσίδο, οσ ἡρηρηιαΐ, οἵ [656 οὐσίδιηϊν 

ἅννεϊὶ ἴη Πδζηδβοῖιβ, οἴμοσβ ἱνϑά 1 [πΠ6 νοεῖν οὗ Βαῦδυ- 
ἴοη, οὐδμοσβ Ὁσοραδῖν δά αἰσεδαν ροββοϑβθά ρασγίβ οὗ 
ΜΜεξοροΐδιῖαβ. ὃ0ο τα ἰῃ6 Μεάςδς, ϑαγί5 Ηγϑῦδϑριβ 
δηά Ἡοδγοάοίι5 βρϑδαῖς οὗ π6 ρϑορίθ οὗ [86 ΜΜεάδϑβ δηά οὗ 
πο οἶδῆβ. Τῆθη τἤθσο ψγοσὸ ἰδ6 Ασγαῦϑ, νο ψοσὸ τόϊξ 

ΤΛΟΓΟΙ͂Υ ἃ βαραζγαίθ “σε Ὀπὺ δά αἷνανβ ὑμοῖσ ἀϊπποι 
ἰσῖρ65. Οἰδοσ ρϑορΐθβ νψουϊά ῬῈ ἴῃς Βαδυ]οηίδηβ, 86 
Αββυτίϑῃ5, [86 ΕἸδιτ65, δηά Ῥασμαρβ ϑου ῃίδηβ, ἀσιηθ- 
ηἰδηβ, δῃηά Οἰτητ)ογί 85. 

50, 8δ'5ο, υὶ τ δ6 ἰἸδηρύαροβ, οσ ἰοηριιθ5, ΒΡΟΚΘΩ οὗ ἴῃ 

ϑδηΐοῖ. 1 15 ρογίθοιυ Ἴοοηϑιϑίθης τυὶτα {δ6. ἔδοίβ σο- 
νοδὶθά ΌὉΥ [86 ᾿ηοηυτηθηΐβ ἴο ΒΌΡΡΟΞΘ ἰδαὺ ἄδοσθος ὑυΐ 
ἰοσίἢ αὖ Βαδγίοῃ ἰῃ (86 εἰχίῃ οδϑηϊσν Β.Ο. νου Ὅ6 
ἰδϑουιρά 1η βανογαῖ ἰοηριθβ, βοῆ 85 ἴῆ6 Βαρυϊοηΐδη, [6 
ϑυβι8Ώ, [ἢ6 Αταίηδϑῇ, δῃηά [6 Μεάϊδη. δίας ΗἩγβίδο- 

Ῥὶβ δηά δὶς ϑυοοθθβοσθ αν στηϑάθ ὑμοὶγ ᾿ηβοσι ρους ἰῃ 
[ῆγθθ οὔ οσο ἰδηρυαροβ ΑἊΑἰζοσγ 86 Μαοράοηῃίβδῃ 

- ΟΠ Ὲ65[5, ΣΏΔΩΥ ἀδογθοβ 8η6 ΣΘΟΓΙ ΡΌΙΟΏ5 ΤΟ ΓΘ τϑάδ ἰἢ 

70 ΟΥ ΤΊΟΓΟ ἰδηρίαροβ, 85 2655 [πΠ6 Εοκοίία βίοῃσ, 

Δ Δ ΤΏΔΗΥ οὗ [86 Ῥαϊτηνγθηθ ἱηβοσ Ρουθ. [Ι͂ἢ ἃ ροΐγ- 
οἷοί οογσηυγυηγ, κα (δαὶ οὗ Βαρυΐίοῃ 1:1 ἰδ6 αἰχίῃ 

οοηςτ Β.Ο., ΔΩΥ͂ Κίηρ γῇο σον νδηιθά Ὧ15 βυδ]θοῖβ 
ἴο ΟΌΘΥ 85 ἄδθοσθοβ σηβδὶ δανο ἰϑϑυθά θη 1ἢ ἰδ ρΊΑΡ65 
Μοῦ ἴδον οουά υπάδοτγοίδηδ; δη 50 γα οδῇ μ]]} 
Ῥοΐΐονα δαὶ ϑαγίυβ ὑδ6 Μοϑάβ πᾶν Ὦανα ἰϑϑυθά Ὧϊ5 
ἄδογοαθς, ἢοῦ σθσεῖν ἢ ΒδΌυ]οηΐδη, οσ Μοάϊδη, οσ Ῥοσγ- 

δίαη; Ὁπΐ, δἷϑο, 1 ταν δ, 1η Αταχμγδίς, δά ἩΗἩρθῦσγον, 

δηᾶ ϑιυίαη, 845 γ)}} 85 ἰῇ οὐοσγ ἰρηριιθβ. 

ΟΣ ΑΠΙ5 ἴῃ ἢ195 Βεοῆρικίσε [πϑοπριϊοη, ὃ 70, βανβ ἰδαὶ ἢ βοηξ ἰξ ἰηΐο 
8.11 ἰαηάβ. ὅ66 ΤΥ δἰ ϑϑ δοῖ, Κειίησοιγίδε ἀεν Αολαεημεπίάξη, ὃ. 71. 

5 Τῆς ᾿ηϑοήρθοη οὗ Βεμίςίη 15. ἴῃ ἰΏΤοα ἰαηρυαζεβ δά δῷ Ασϑσηᾶῖς 
νοιβίου οἵ δ μδ8 δε ἰουπά αἱ ΕἸερμαιίίης ἴῃ Ἐφυρί. Τδ ϑες 
ἐμβοσιοτίουϑ οὗ ᾿λασγίυβ 876 ἰῃ ἴοι ἰδρσυδροβ. ᾿ 
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Ἡδνίηρ ἰδπ15 βου ὑδαῦ νβθη δα δυΐδοσς οὗ ᾿ϑδηϊοί 
565 1 οὔδρίοσ νἱὶ, 25, ὑμαὺ Πᾶσι ταδάθ 8 ἄθοσθα ἴὸσ 
“411 Ῥϑορίθβ, πδίίοηβ, δῃηά ἰἸδησιδρος (μα ἄννεῖ] ἱη 41] 
186 ᾿αγδ᾽᾽ ὯΘ6 ζΊΔΥ δᾶνα πιοϑδηῦ σχεῖν ἴοσ ὑπ ραζί οὗ [88 
Ῥογϑῖδα ΘΙΏΡΙΤΟ ΟΥΟΓ νοἢ ἢ6 τυϊοά, γα 5ἢ41] γοϑὺ οὖσ 
8456, 84 δάν!56 οὔγ γοδάδυϑ ἰο ἄο [86 βαρ, υὐἱἱὶ [ῃοβο 

ὙὮὯΟ δϑϑοσύ ὑμαὺ ἰδ6 ψνῇοϊα δπιρίτα οὗ Ῥοεβία 15 ζηϑδηΐ 
5841] ὑχσοάυοβ βοσὴβ δνϊἄδθβηοθ ἴο βιιρροσγί ἰμοὶς οἱαίτ. 
[κοὐ ἴδ τοδάθσβ οὗ [15 δτγίϊοΐβ σϑσθιροσ δαὶ Ἔν ΟΣ 
Ρατὶ οὗ ἃ ἀοοιτηοηΐ, ΘΞρΘοὶ ΠΥ ΟἿδ 85 ἰο ψὨϊοῦ, δ5 1 [86 

Ο856 οὗ [δα Ὀοοΐς οὗ ϑδηϊοῖ, ἘΠ6 αἱ ον 15 σοηοσγαν δάτῦ- 
ἰ6ἃ, τηυϑὺ Ὀ6 ἰηἰογρσγοῖθα ἰῃ βασιηθην πὶ ἢ {π6 ταϑὶ οἵ 

[86 ἀοουχηοηί. Τδδ οἠΐν ὄὌχοορίΐοῃ ἴο {μὶ5 γσαῖδ οὗ δνὶ- 
ἄδησα ἰ5 ἴῃ [6 οδ56 οὗ ραγίβ 85 ἰο ψῃ]οἢ ἐδ σα 6 ββονη 
ὈΥ͂ οοηνίποίηρ ονἱάδηςα ἐμαὶ ποὺ μαναὰ Ῥθθα ἔογρεά δπά 
ἰᾳτοσγροϊαιίθα ἴῃ ἰδ6 ογἱρίπαὶ ἰοχὶ. Νο βυςῦ οἷαίτη Ὧδ5 
δνοῦ Ὀθθα τηϑδ ἔοσ [815 δῃά βἰγηϊατ νοῦθοβ. ΤΊ] βυοῆ 8 
οἰαίτ 5.411] αν Ὀθϑῆ πιδάβ δηά [ἢ6 δνϊάθησθ ἔογ 10 Ὁχσο- 
ἀυςρά, να σΔΥ Ὧδ αἰϊονγεά ἴο Ὀοΐίονο ὑδαῖ ᾿ασίι5 [86 
Μαεάδ ἰ5 ποὶ γεργοϑθηϊθά ἰῃ {86 βἰχίξ οβδαρίογ οὗ δηϊοῖ 
85 δα δρϑοίπϊα σαΐοσ οὗ ἰδ6 Ῥεογβίδη ουρίσθ. Α βυδ- 
κίηρσ ἴἰο Ογσγιβ, ἰηρ οὗ Ῥογείδ, τδὺ αν ἰϑϑθά [ἢ6 
ἄδοσϑθ ἰῃ {86 ἰογηβ οὗ {μ6 ἰαχύ, τι βουῖ Ἔχαρροσγαϊίοη οὗ 
δησιαρο, ΟΠ ΔΩΥ͂ ἀδοραγίυγα ἔσοσῃ [86 ὑγιῆ, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ 
δἰγοϊςἢ οὗ 8ιῖ5. δυυδοσιυ, οσ οὗ ἴμ6 ἰοραῖ θουῃάβ τι μίη 
ΜὨΪϊος 815 τεῦ οοὐἹά τυ. 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ Χ 
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ΗΥΘΤΑΘΡΙ͂Θ 

ν. Α5  ο ἐδ φυοβου, τ μϑῖδοσ [86 δυΐδος οὗ ϑδηϊοῖ 
οοηξυδοά ᾿ατίυ5 ἰῇ Μοάθ τὴ Παγίυβ ΗἩγϑίδβρίβ," 
Ὀαθβά ἀροὴ {86 δϑϑυσηριίοη ἐμαὶ Ὀδοδῦβα Πλαγίυβ. [88 
Μρεάβ 15 ξαϊά ἰῃ νἱ, ἵ, ἴο βανα ογρδῃΐζεά 86 δυυρίῖσα ἱηΐο 

120 ϑβαίσαρίθβ, 88 885 οοηξουηάεα δἴτπὶ τὴ “ασῖαβ 
Ἡγϑίδβρίβ ψγῇο δοΐυδν οτρδηϊζεά 86 Ῥεγξίδῃ δτυρίτθ 
ἰηῖο βϑαΐσαρίθβ, ἐποιυρῇ τυς ἔοτγεσ ἰἤδη 120,᾿ 8δηά 

ὄὙΧΖΒΟ Θϑίδ ἰβῃθαά ἴῃ6 ϑγβίθηι οὗ βαΐγαρίοβ᾽" οὗ ψῃϊ οὶ 
186 Βοδίβίαη Ιηϑοσίριοη δηυτηοζαΐθβ 22, οἷο., "5 1π6 

ΘΔΏΞΥΟΣ ἰ5: 
Εππὶ. ὙΒῈ δυΐδοσς οὗ ᾿ϑδηϊοῖ ἄοθβϑ ποὺ βρϑδῖς οὗ 

ΟΓΡΔΏΪΖΟα ϑβαϊσαρὶθβ, Ὀυῦ ΒἰΡΙΥ οὗ βαΐῖσαρϑ. Ηθ ἄοβϑ 
Ὠοῦ τϑη !ο ἰδ6 οχίθης οὗ ὑποὶς ἀουϊηίουθ, ὩοΣ [86 

᾿τλῖ 5 οὗ ὑμοῖσ δυῦογν, Ἄχοορὺ ΌὉΥ βαυίηρ ἰμαὶ “ δγί5 
δαὶ {πθηὶ ονὸσ ἰδς Κιηρσάοτη. ἡ ὙὩΤῇα νοσγά “Ἰησάοχη᾽ 
85 ὮδΓΕ θά, 1ἡἴςα “14 1 νἱ, 25, τυξῦ Ὀ6 ἀσβηερά 
ὉΥ [186 οοηΐαχί. ΑἹ (μδὺ ἴδ6 οοηξοχὺ ἔθβοῦο5 15 15 ἰαῦ 
Βοίβδαζζατ 86 Ομαδίάθδη γγὰβ ΚιΠο δηά ᾿ασὶυ5 ὑπ6 
ΜΜεάδ σεοεϊνθά πὸ Κίησάοπι; [δὲ 15, ον! ουϑῖγ, Βεοἷ- 
δ,δζΖζατ᾽᾿ β Κιηράοη. Τὴ Κίηράοτη 5, ῬτγΟΌΘΌΟΪΥ, 
Οδαϊάρα, Βαργίοι, Αςοδά, δηά ϑυξίαηβ. [Ι͂Ὡ δάδϊιοη 
ἰο μι 15, 85 ὕ86 {16 “186 Μοάθ᾽᾽ ἱτηρῖ165, δῇ 845 σοιἹά 

:. 566 Ὁ. 162. . 9 τίνοσ, Ὁ. 5οο. 
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οοτίδίηϊν Ὅ6 ἔσο ἰδ Παγίαβ [86 Μεϑάδ δα :άδηςίοαὶ τς 
(οῦτγαϑ, 6 νγὰβ δ'50 ρονθσῆοσ οσ 5 Ὀ-ἰηρ οὗ συὐξυτη δ5 
[86 Ογσγὺς Ολγοηίοϊο τοῖαῖθβ.Ό Ουϊίυτηῃ νγὰ5 ἃ οοηΐσΥ οὗ 
πἀηάοδηρα οχίθηΐ, ας ὈὉΓΟΌΔΟΌΪ δαλρσγαοίηρ 411 6 
ἰοσσίΐοσνυ Ὀοΐνθοη Βαδυϊοηΐα οὐ ἰδ οὔδ β1:46 δηά 
16 τηουηΐδίης οὗ Ατιηθηΐα ἴο 6 ποσί δηά ΜΊί. 
Ζαρτοβ ἴο [88 ηογίποαβὲ οἡ [86 οἴδογ, δηᾶ ρογβδρϑβ ὄνϑθῇ 
ἴδε οουηΐσν Ῥοεγομά Μί. Ζαρσοβ οβα οδρὶϊαὶ οἱὐνγ γᾶ 
ἙἘσθαίβηδ.  ϑϑοομάϊνυ, 10 Δ βοδγοοῖν δ βαϊά, ἰῇ οοῃέοσζω- 
ἵν τι {μὲ ζαοῖβ οὗ Ὠἰβίοσυ 85 τονθδὶθά οὐ {86 σοῃυ- 
τιθηΐβ, ἰμαῦ ᾿ατίυ5 Ηγείδβρίβ δϑίβ Ὁ Πϑῃθα [ῃ6 δγϑύθηι 
οὗ βαΐσγαρίββ, 1ξ ὉΥ 815 15 τπθδηΐ, 85 Ὦσ. Ὀσῖνοσ 566 115 
ἴο Σρίν, ἰδαΐ ἃ ϑγβίθαχ οὗ ρονοσησηθηΐ ὉΥ οὔῆοΐδῖς 
ΤΩΟΒΕΪ οὗ [π6 γονοσγηίΐηρ ταοθ, δρροίϊηϊοα Ὦγ [86 οδπίγαϊ 
ΟΣΥ τὉτγοάοσηϊπδηῖ δαϊμοσῖῖν, γγ5 ογἱρἰηδαίθα δηῃά ἔσχϑοῖ 
1Ἰηἰγοάπορά Ὁγ Πασίυ5 Ηγϑίδϑρίβ 85 ἃ τηοίμοά οὗ ρονεσῃ- 
ἴῃ 5 0)]ςθοῦ τᾶοθς. Ἡονονοσ 1 τδὺ Βανα Ὀθοα τἱτἢ 186 
ΣΩΟΠΔΤΟΐ5 Ὑὰο ῥγεοθάθα ΘΑγρΟῦ ῶο τεϊρῃθά 85 ᾿ἱηρ οὗ 
Αβϑουσία ἔγοσῃ 722 ἴο 705 Β. Ὁ., ἐὺ 15 οοσίδίῃ (δὶ ἰβ 5γ5- 
ἴδτ οὗ σονεγηίηρ [δα κυ δ]θοοῖ ο10165 δης Ῥδορῖθβ νγὰβ ὉΥ͂ 
ΤΏΘΔΠ5 οὗ οὔ οἱα͵5, τ ΞΟ Αϑϑυσίδῃ, αρροϊηϊθά ὉΥ Ὠΐη), 

ὈΡΒοΙά ὉΥ 818 δωγθβ δηά δυϊδοσιον, συηρ ὡ5. 5 
τορσζοβοηΐδινος δηά ραγίηρ ἰσρυΐϊα ἴἰο (86 ἀοιιίηδηΐ 
οοηΐσαῖ ρόνεσ. Οἰογίδίῃ ἰὑ 15, αἷβο, ἰδδαὶ (15 ϑγβίεμι 
οοἠἰτημποά ἰο 6 υϑοα ΌΥ δ᾽5 Θοοσβϑοσβ 1 τῆς ᾿ηράοῃι 
οὗ Αβϑυσία, δηά ἰαΐεσ, ὉΥῪ 86 Κίηρβ οὗ Βαθυίοῃ δηά ὉΥ 
Ογγιβ. Τὸ ρἷνα 411] οὗ ἰδ Ὁσγοοίβ ἴοσ ἰΐθϑ6 βἰαϊθηγχθηΐβ 
ψουά ἴοο τουοῖδ οδηΐαγρο ἰδ6 οχίθηϊ οὗ [ῃ15 οδαρίεγ. 

: ὅθ ἐπα Ουγὰβ Οὐἰέπάεν, τ. ὙΠΙΆΟ Ιου ταῖκοα Οὐθυσ ἃ ἰεστα ἴο 
ἅἄεροῖα ἔδδ οουμηῖσυ ποσί οἵ Βαρυϊοιΐα ὑσοῦδον οὗ υπάδεβηρά δἰά 8. 1{{- 
ἷην ταὶῖβ, δας αι γβοίησ ἴῃ ἐδα ἐπα οὗ Ουσὰβ [86 ψΒοΐα οουηῖσν δ6- 
ἔπε [δ6 Επρησαίΐος δηά Τὶς (ζὐηεγεμολωηβεη, Ὁ. 131). 1 88 
Ὀδεη 5δόονῃ δῦονα ἰδεῖ ποσὰ ΤΔΥ τ)0 11 ἕδνα Ὀθοῶ 120 56: 805 ἰῃ [πὶ8 
Ἰώηράοχῃ, δ ίποσ ἐδ τοῦ οὗ ἰὴ6 ἴδῦξεσ οἵ βδῖ]οσ οχίθηϊ. 
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ϑυδηοίεηῖ, Βουγονογ, τ] ον Ὀ6 ρίνοῃ ἴο βδίβέν (δ 
ὉΠΡτοΙ αϊορσά τοδάοσ, [δαὶ δϑὶθ ἔσοση (86 σῆοσαε οὔδηρθ 
οὗ μδ πδίηδβ οὗ [δε οὔῆςοΐαῖ5 ἔσοτι Δβϑουσίο- Βα υ]οηΐδη 
ἴο Ῥογδίδῃ, 0 οἤδησο, οχοθρὺ δἰοηρ (86 11η)6 οὗ ἄδνείορ- 
ταθηΐ οὗ ϑαγροη 5 οσρίπδαὶ οοῃοθρίίοῃ δῃά ογρδαηϊζαίο, 
οδῇ Ὅ6 ἰγδοθά ἰο Πεαγίυβ ΗἩγϑίαβρίβ. Νοίϊοε, γα δδηγιῦ 
ἰμαὶ ᾿αγίυ5 Ἡγβίαθρι σὰ ἰδ6 σβὶ ἰο {δβοσουρηϊν 
ΟΓΡΔΏΪΖΕ ἰδ6 Ῥεγβίδη ρονογησηθηῦ 85. Οδηοη δι] 508 
8.45 οἰθαγίν βῇονῃ," δηά ἰμδαὺ Β8 οαγτίβά οἡ [86 ρονεσῃ- 

τηθηῦ ΌΥ σηθϑδηβ οὗ βυῃροσγάϊηδίας οοϊητ οἷν οδ]]16 ἃ 56- 
{ΣᾺ 05: Ὀπὺ γγὰ οἷἶδῖπι, ἰδαξ βυςῇ ἃ βγβίθῃηι οὗ ρονογηηθηῦ, 
1655 ρεσίθο  υ ογρϑηϊζεά, τνγαϑ ἴῃ οχίβίθησα ἴοσ δἱ ἰεαϑὺ ὕτνο 
Ὠυηάτοα γοασβ Ὀοΐοσα (δὶς (πιο, δηᾶ ὑμαὺ ψὩϊ16 [86 
Ῥεγϑίδῃβ ἀ14 Ἰηἰσγοάμποβ ἃ ἢθνν Ὡδηια ἴοσ [δ6 κυ δογάϊηδίθ 
ΤΌΪοτβ οὗ π6 βυδ]οος δἰαίοθϑ, ἰδοὺ αἱά ποὺ ϑϑϑϑη δν 

σἤδηρο ἴδ 5βυϑίθῃι τη νορτθ Ὀοΐοσα [15 σηθ. ΤΏΘΥ 5ϊ1π|- 
ὉΪΥ ρῬοσέθοϊϑά ἃ βυβίθταῃᾳ ψῃϊοῦ νγὰβ αἰσοδάν ἰῇ Ὄχίβίθηοο, 
δ ψΏΙΟ. Ὧδ65 Ὅδοῃ οδ᾽οα ἴσοτλ ἰδθαὶ ἰδ6 βαϊσαρίδ 
δυβίθῃ. ΤὯ15 βυβϑίοσῃ ἱηνοῖνοα ἰὮσοθ ὑσποῖ 165: -τῷ 
ρονοσγησηθηΐ ΓΚ οΠοΐα1]5 τοργοβθηϊηρ [Ὧ6 Ἰσηρ δηά δῃ- 
Ῥοϊηϊοά Ὁγζγ δίτη, ἃ χοά Ὀυτάδη οὗ ἰσίθαΐοα, δηά “126 
οϑιδο 4 ητηθηῦ οὗ ἃ ναγίοιν οὗ οἤδοϊκςξ δηδ οἼοομπηΐοσγ: 
Ῥοΐδβοϑ δηοηρ ἰδ6 ΟΠο1415 ἴο Ώοτλ 1 νγὰβ Ὡδοθββαγν ἰδ δὶ 
[6 οσονγὰ βδουϊά ἀοϊοραῖα 115 ρονοσβ.᾿" 52. Α5 Ῥϑασγίηρ 
ὍΡΟΣ [δ6 ῥγοϑθηΐ ἀβουββίοῃ, ἰἴ 15 ΟὨΪΥ ΠΘΟΟΘΘΑσΥ δα ᾿γ6 
βῃοιά Ὁγίηρ [οσίῃ ονϊάθησθ ἴο βῇον ἰδμαὺ [86 ἢσγϑί οὗ 
{π656 ἰῆγοα Ὁσίηο  0165,---ἰο τυὶδ, ρονογησηθηξ ΌὉΥ ΟΠ οἱ815 
τορσοϑοηθηρ ἴπ6 ἰσηρ δῃᾶ δρροϊηἰθα ΌΥ ᾿ἰτη, γγαβ ἰῃ 
οχίβίθηοα Ὀεΐίοσε ἴδ6 ἔθ οὗ ᾿αγις Ἡγϑίδϑρίβ, δηά 
ΘΟΘΡΘΟαΙν ἰδαῦ ἰδ γγὰβ ἰπ οχίβίθηοα υπᾶδρ Ογγι5, δηά 
μα 1 νου αν Ὅδοη δορά ὉΥ ἃ βὉ-Κίηρ οὗ Ουσγαβ, 
ΒΟ, 85 γα Ῥεϊϊενα Παγίαβ (86 Μεάβ ἴἰο βανβ Ὀβϑῃ. 
Βοίΐοτγο οἱϊϊηρ οἵ ονἱάδηςρ, 1 τῇδ. Ὀ6 νγ6 1] ἰο ΒΔΓ ΖΘ 

τ ἀπεέοηΐ Μομαγοδίος, νοῖ. ᾿ϊ, 416 5εᾳ. 53 ΒΥ] Ώ5οΣ, ἰά., Εἰ, 417. 



Ὠδγις ποῖ 4 (οηπιςίοη ὩΟΔ᾽ 

1Π6 τδίῃ ροϊπΐβ οὗ ὑμ6 βαίσαρίδὶ βυβίδθζ οὗ ρονογσησηθηΐξ 
85 ΒΟΥ δῖα ρίνθη ἰπ δαὶ πιοβὺ Ὄχοθθηὶ ψοσῖ οὗ [86 
Ἰαῖθ ὕδηοι Βδυ]ίηβοη, Ῥχγοΐδθθοσ οὗ Δποίθης Ηϊβίοσυ ἴῃ 
[86 ὕμπίνοσθιιυ οὗ Οχίοσγά, νοῦ πὸ ρίνοβ ἃ ἴῃ {86 
διτά νοϊπαπια οὗ πἰ5 4ποΐομὲ Μομαγολῖος, ἴἰὰ ἰἕδ6 βονϑηΐςα 

οδαρίοσ οὗ ἢϊ5 ᾿ἰβίογσυ οἵ ἰδ ΕἸ Μοπαζοῦνυ, ἰῃ δί5 
δοοουηῦ οἱ π6 ογραῃϊζαϊίοη οἵ ἰδ διρίτα οἵ Ῥεσγείδ. 
ΕῸΣ οοηνθηϊθῆοα οὗ οοσηραγίβοη τ ἢ [86 ογϑίθῃι οὗ [6 
ῬὉγοάθοθββοσβ οὗ [λαγσίις ΗἩγϑοίαϑρίβ, ναὶ Ργοῖ. Βδν ]:ηβοη 
ΒΑΥ̓́5 ΤΏΔΥ Ὧδ ἰγεδίεα υπάᾶογ [86 [ο] οννίηρ οδρίϊοηβ. 

Εἰτϑῦ, [86 βαΐσερβ οσα δρροϊηϊθά ὃν ἰδ Κίηρ, Ὀαΐ 
ἰδ6 πίνε 'πηρβ βοχηθίζηρς ψΈΓα. Δ᾽ οννεά ἴο σαὶ 85 
δυρδοτγαάϊηδίοθϑ. 

ΘΘΟΟΠΩ͂Ϊν, δον δά βογηθ οὗ ἰδ6 ῬΟΥΨΕΙ͂Β Δη(  ὕχγε- 
τοραῖῖνοβ οὗ ἃ Κίηρ, ἑ. 6., [ον Βαά δγῃγθϑ, ἰονιθά ἰαχεθ, 
δι ἃ ροββϑβϑβθά ρδαΐίϑοθϑ οῃά ΒΟΓΔΡΊ 105. 

τΤΕϊγάϊν, 86 βυρ͵]θοῦ ἡδύϊοηβ γεγο 8]1ονγοά ““ἴο γοϊαϊῃ 
ΠΟΙ ἰδηρσιαροβ, ΒΟΌΣ 5, πιδηηθσβ, σο]ρίοη, ἴαννθ, δηά 

τηοάδϑ οὗ ἰοοδὶ σονθγησηθηῦ. ᾿ 
Βορίηηίηρ οὐγ ον ἄδηοα ἰηδὺ ἰῃ6 Αϑβϑυσγίδηβ δά 8 

βονοσγησηθηΐ βἰτγ7ατ ἴο ἐπαΐ οὗ [Π6 Ῥογβίδης τῆ ϑαγροῦ, 
[Π6 Κίηρ οὗ Αϑϑυσγία, νῆο τεϊρῃθά ἔσοτῃ 722 ἴο 705 Β.Ο,, 
Ὗ6 δυνς 

δῇ 86 δἷΞο δρροϊηϊθα ρονϑγηοσγβ οὗ [ῃ6 βυδ]θοῖ 
ρτονίησος δηά οἰζ65 δη δβοπηθίτηθϑ Δ] ουσοά ἰδ6 ἡδῖϊννα 
Κκίηρϑ ἴο τεῖρῃ 85 βῃ ογάϊηδίαϑ. 

(4) Α5 ἴο ὑσγονίποθβ, ἢ6 15 ἔουῃά υϑίηρ [6 ἔγεαυ θῖν 
ΤΟΟΌΣΓΙΩΡ ῬΏΓΑΞΘ “ΤΥ ΟΠΟΟΓΒ 1 δοὺ 8δ5 βΟΨΘσΏΟΣΒ ΟΥ̓ΟΓ 
{Πογὰ,᾽᾽ 6. ξ. ἰῃ 186 4 ππαὶς (π65 7-τὸ, ΠΟ ΚΙ οσ᾽ 5 δ 010η), 
ΘΑΤΡΟΏ 5605 ὑδαῖ 6 δρροϊηϊθά 15 οβῆοοσβ ἴο Ὀ6 ρονεζ- 
ὭΟΙΒ ΟΥ̓ΕΓ {π6 ἰαπηάς οἵ πδρίκα, 411 Ομαὶάθα, Ἡδϑγηδσ, 
Ἴδε ἀϊδίδπι Μεάεβθ, Ναζωσὶ, ΠΡ’, Β10-Ἐξδσηρδῃ, Ῥατβαβ, 
ΟΜβῃ, ὕτατγία, Καβίκα, Ταραῖ, δαηά Μιυῖβκί. 
“τ Αηιρῖμ ἐπερατοπαξίενι σπαξπεμὲ ἐϊσολερε τεμαξξαπε. ϑο αἶδο ἴᾳ εἶο 
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Ιὴ 11π6 19 οὗ ἴδ βαΐ)β ἱῃηβογιρίίοη, Ὧ6 βρϑδῖζβ οὗ [86 
δἤῆδίημ, ογσ ἀδραῦν-ονοόσγηοσ, οὗ [86 οἷν οὗ Βαργυϊου δηά 

οὗ [86 Ξῃαίκηι οὗ [86 ἰαπά οὗ ἀδεριῖξ, δηά ἴῃ 1126 12 οὗ 
Οἱδοίηρσ δὴ οβῖοοσ 85 Ὀδὶ ὈὉἹ ΔΙΌ ονὸσ ἴπ6 ψδοϊα οὗ [86 
Ὁσγοδά ἰαπὰ οὐ ΜΙ (ΕἸΒίορὶα) ἱποϊυαϊην Ἐργρὲ 
(αηΐε55 Αϑῃάδοά δἷομο 5 τηϑδηὺ ἴῃ [86 ραϑβαρο). [ῖἋἢ [8 
Ῥύρρίαν ἰμϑοσιρίΐου 117-22, Ὧ6 βρϑαῖβ οὗ ϑοϊξωρ ἢϊ5 
ΟἰοοΥ5 85 ρονεσῆοσγβ (Ὀ6] ΟΣ 8.1) ονὸσ ]δΐηδηδ, Με, 
τῆς Ὁγοδά ἰδπηά οὗ Αδαστὶ (Δυηυστγ), [86 ἀπογε ἰδπά οὗ [6 
Ἡϊτῖοϑ, 411 Οὔτ, [86 ἀϊΞίδης Μεάοδς, ΠῚ, Ἐ δῆ, 

186 ἰτὶδος οὗ ἰδο [κ΄, τἴῶὼ6 Ευδυ᾽, [86 Ἡδϊυτη, τδ6 

Καϊάδυάα, [86 Ἡδίγαηι, {86 ρυΐσ, ἰμ6 Ἐπ᾿ υα, [86 

1 δαὶ, (86 σδωδυῖι, ὑἰδ6 ΗἩϊηάατα, τἴἢ6 Ῥυϊαάι, 

811 ἰὴ6 ἀοδοσγι- ἅν ηρ ϑυϊλ οὗ Ϊαϊδυτσί, οογίδίῃ οἱ τ165 
οὗ Εἴδτα, 6 ἰαηά οὗ δηδυηϊαϑῆ, ὉΡΡΟΣ δηά ἰόνοσ, [86 

αι οὗ Β͵ϊ-τυϊϊκαηὶϊ, ἰδ ἰαπά οὗ Β:0- Πα κκίκυτί, [86 Ἰαηά 
οὗ Βί1- Θ΄. 116 ηΐ, τ86 ψ Ώοο ἰδηά οὗ Β ϊ-54᾽ 8118, 411 (6 δά 

οὗ ΚαΙάϊ, τὰς ἰδπά οἵ Β:}-Ἴακίπα, δηᾶ ἴδ σορίοῃ οὗ 
1 ΒΣ1 [νον ον β 

ἑηβοσίρείου ἔσοαι Σ7α]} χἷν, Ὁ. 29, 6 Ξαγ8 ἢδ 84 ερροϊηπἰοά ᾿ἷβ οὔοοῦβ ἴο 
Ὅο ἀεριεεα («λαξνδ ονοῦ Μοάϊδβ, ΠΠ10|͵,| Απάϊα, Ζιϊγια, Μη, ἐδο 
ἩϊΕϊο ἰἸαπ59 οὗ Οαγζασηϊ δηά Κυϊησο δηά Καϊώσηβηι, δηά 819 
δονογηοσβ (δεῖ ῥίλδαϊ ονος Οδιηρσυτιὶ, (ρεγῦδρ5) Ἐξυρί, δηά ΜΙΟΒδὶ 
(οεγίβδίυν), Αϑϑάοά, ΒΡ τ τί, ΚΚαϑῖει, Ταραδῖ, ΗΣ ἰκῖκα, ΜΠ Κεῖ, σαζα, 
δε 5.0-Ἰηρσάοῃϑβ οὗ ]αἴπδηδ, Κ αἱάι;,---ἰδα ἰοΐδ:ν οὗ τ οἱ ῥγουά ἰδηά 
δε ἀἰϊνίάοα Ὀεΐνοοςα ἴα δοριε5 (σλαξημ) οὗ Βαγίοι δηὰ Οσδιθαῖυ, 
--ἼὙλίσλας, ϑδδσγυ, δι, σα υτ, Ἐδϑδὶ, ΕΪδηλ, (86 Αγασγθβῃβ οὐ [86 
Τιςτῖβ, ἴδ6 δι, Τα] υτὲ, ϑασιμηδ, Οσδηδυηίαϑῃ, δηά Βὲὺ- }αἰκίη. 

Σ ἘῸΓ 5Ξίσω ον δβιδίοωθηξβ, 866, αδ'5ο ἴπ6 Ῥανερεεη ἰΏβοσ ρΌΟΩ 11, 4-,6, 
Σὲ, 5-22, ν, 14-27. Ου ἰδ Ῥοσειμεμέ ἰηϑογιριίοῃ ἱν, 16-27, δα δαγᾷ 
ἰδεῖ 86 ὑἱδοδά ζονοζῆοσβ (ςλαξηἢ ονεσ ϑῃυγάδ, Ηδγμαρ, Μοάϊε, ΠΕΡῚ, 
Απάϊα, Ζιϊσια, ας, Ασαδι, Ἐυσλυδί, δά Καγηγλδηι; δηά οὐ 1} 
86 86 γ ζυγίδπος, ἰδαῖ 6 ρυΐ δὶ5 ξονέσγωοσ (δεῖ ῥίδαϊ δ) ονογ ΒΒ: - υσητα, 
]αχλιδαὶ, Ἰζαβῖοι, αἵἱ ταραῖ, ἩΠΠακῖτα, Μυρίε, Ἐδρίδὶ, 16᾽ ]αΐπδημς, 
ἙΚαϊάϊ, Βαργίοω, σδρυῖϊ, Ὀὐϊσηση, Ασησσγα, Ηδε, Οσυξυπι, Μοάϊα, 
ΤΠ ρὶ, Ἐδϑδί, ἔθ Ῥοορῖς οὗ τι; Βυδα', Ηδηίυτα, Καϊδυάυ, Ἡδτητγαης, 
τὕρυΐυσα, Βα μλ, [“ϊαδὶ, Ηἰπάασγι, Ρυκυάα, ἴΠ6 ἀεθεσι ἀνε τσ σι Εἰ οὗ [86 
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Ἑτοασοηὶ τηθηϊίου 8150 ἰ5 σωδθ ὉΥ ϑδσγροη οὗ βρονοσ- 
ΠΟΓΒ οὗ ραγίϊουϊας οουηίγο5. Τδα5, ἰα [86 4{πηαϊς, 1π6 

188, Ὧ6 γᾶνα ονὸσ ἰδ6 ἰδηά οὗ Καγηγηδηι ἴο Ὧὲ5 ΟΠΟΟΣ 

(αγ»εεῖς τπμῥαγοδλακία); ἰὰ λα 214, Ὧδ 5οῖβ 8ῇ ΟΙ͂ΓΟΣ 
(α»οἶμ σπηῥαγοπακία) 85 Ὁσϊ οἱπαῖϊ ονοὸσ ἰδ6 ποὺν ἱπηδῃὶ- 
ἰδ οὗ [δα ἰαηά οἵ Οδιηρυη; ἰη 11πὸ 272, Ὧδ βρϑδῖζβ οὗ 
Ἦὶβ οὔοοσ [86 ἀδριῦῦν ρόνόσθοσ οὗ ἰδ6 ἰδαπά οὗ Καὶ; 
ἷῃ 1106 401, Ὧ6 56 07,5 6 ηὐυτηρδοτοά Μαδ11α οὗ Κυτησιυῃ 
δμοηρ [86 ΒΟνΘΓΏΟΙΒ οὗ 5 1δη4;3 1 [86 5ἴ616 ἱηδογρυου 
ΐ, 63, 6 5ρϑδῖϑ οὗ ραϊίίηρ δὶ5 οβῆῖοοσ 85 ρονόσθοσς (λαμ) 
ονοσ {86 απ οὗ [86 ΑΞϑουγίδηβ βου 6 διαά 5οι]οά ἴῃ 
186 1δηά οὗ Ηδτητηδίῃ. 

(Ὁ) .Α5 ἴο οὐϊί65, αἷϑο, γα δπά 8 εἰτυαῦ ρῆταβο, κ“1 
δεῖ ΣΩΥ ΟἸΟΟΣ 85 ΡῬΌνΘΤΏΟΣ ον 1ϊ,᾽" 6. ρ., 4πηπαϊς, ᾿ϊη65 
11-17, “ἼΩΥ ΟἸΟΟΣ 1 βαῦ 85 ἀδριῖν " ονὰσ ἰδ ΟΕ οὗ 
ϑασηδσία." [πὸ 68, Ὠ6 5οῖβ δῇ ΟἸΟΟΣ 85 ρονϑσγῶος (δεϊ 
ῥίμαϊ ονοσς Εἰς ςἢΐπὶ δηά ἴῃ 11η6 72 6 ἄοοθϑβ {86 βδζηὴβ 
ἔος Ηασγδατ; ἰῃ 1η6 3009 Ὧ6 ἀοο5 [86 βδᾶσηὴδ ἴος Ὁ] δα 
νὩοῦ δα κοι ]6ἃ τ] Ῥϑορῖθ ἔσοσαῃ Βἰϊ- οἰκί δηά σϑςοῖς- 
οηϑά [ῃϊ9 ΡΟΨΟΙΙΟΣΓ δῆοηρ ἰδ6 φΟνΟΓΏΟΙΒ οὗ 815 ἰαηά 
(6 401). 

(ο) Οσ, [86 βΌΨΟΤΠΟΣ οσὗ ἀδροῦῦ, τᾶν Βανα Ὀδ6οΩ οὶ 
ΟΥ̓́ΣΣ ϑανοσαὶ οἱτ165, 6. ρ., ἴῃ Απηπαΐς, ᾿ἴτλ 22, Ὧδ 5ο 5 815 

οΟΥ̓οοΣ 85 ρονϑσῃοσς (δεῖ ῥίμαϊ ονοῦ Αϑῃάοά, δζΖα, δά 
᾿Αξάυαιτητηι. 

(4) Αἴϑο, ἔποσὸ σηϊρῃῦ Ὀ6 οὔβ ἀδριςῦῦ δρροϊηϊθά ονοὸσ 
8 ὨυσῦοΣ οὗ ἡδίδνα τυΐογϑ οὗ ομα ἰδπηά, 6. ρ., ἰῃ Απημπαϊς, 

234-259, Ὧ6 Ρυΐβ ονοσ [86 5ῃε1κῆ5 (πασίξαϊῃ) οὗ ΟδιῦυΣ 
οὔ οὗ ΠϊΞ5 οβοοσβ 85 ρονόσηοσς (δεῖ ῥ᾽ αϊῃ). 

Ἰλπά οὗ ]αϊδυτί, ϑασλ μηδ, δα διηἰαϑἢ πρροσ δηᾶ ἰοόνεσ, Βιὑ-Ασουκίοδηὶ, 
Β:τ- αϊκυτὶ, Βὲ -ϑοσδηί, ΒΒ. 84’ δῖα, 411 (86 ἰαπὰ οὗ Κ αἰάϊ, Β:0- }αἰκίη, 
δηᾶ Γτηπη. : Ανιοΐμ ἐπ ῥατγελαξία απο ἐτλαξημδα πια ὶ ΚΚ ὶ, 

4 ]μὶ ἀπιεΐμ δεῖ ῥρίλαϊὲ Μαίΐγα. 
 δλαΐπε; Ὀμὶ Θέςῥίαγ ἰμβοσίριίου ;, 22 δεῖ ῥίπαϊ. 
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- (6) Αἴβο, ἔβογα σϊρῃς θ6 βονογαῖ ἀδρυῖίθς ἰῷ οὐ δή, 
6. γ., ἴῃ ἴὴ6 δέερίαν ἰμβοσιρίίοη 1, 28, ϑασροῦ βρϑδῖβ οὗ 
126 στοαὶ ἄδορυίίος (σλαζηπὲ γαδμῖ) οὗ πὸ Ιδπά οὗ [86 
Μδηηθδῃβ. 

(Ὁ γε ἔπά, αἷ5ο, μαὺ ἰ.6 παίλνα ᾿ΐηρβ Τοσο 1 ΒΟσΏΘ 

σα565 ροσυμί6ά ἴο οοηζίημδ ὑποῖγ σοῖρη 85 βυιυδογαϊηδίθϑ 
ἴο {86 οδηΐσγαὶί δυΐπογινγ δὖ Νιῃονθοῆ. Ε. γ., ἴῃ τῆ6 
Απηπαΐς, Ἰἴλθ 97, οϑ, 0 15 βαϊά (δ΄ ϑασροῇ σϑοοϊνοά 

ἰτῖθαΐα ἔγοσῃ Ῥῃδσδαοῦ, ᾿τῤ οὗ Ερυρύ, ϑαζηβϑὶ, σύθθη οὗ 
ΑΥΙΡΌΙ, δηά {8 ῆπ8, ἱηρ οὗ 6 ϑαρθδῃῆβ. [1 11)6 215- 
210, ϑασγροῦ ἰ6115 ἢονγ ἢ ἀδροβεά Αζιυτσί, κίῃρ οὗ Αβϑῃάοά,. 
δηά 5οῖ ὉΡ [15 Ὁσοΐποσ ΔὮἑη ΟΣ ἴῃ 815 Ὁἷδοθ. [1ἢ [128 
ύδρίαν ἰπδοτριίοη, 1265 145-140, Ὧ6 [6115 οὗ ἰῆ6 δυδ- 
τϊβϑίοη δηά ἰγίδυϊς οὗ 86 βυῦ-ἰηρβ οὗ 74᾽ ἴῃ ]αϊπυηδ 
(υρσγι9). 

(5) ΤἸῶα οχίθαὶ οὗ ἐπ6 οουηΐτν τυΐϊοά ονοὸσς ὉΥ [656 
βδίσζαρϑβ ναζιϑα ἔγοσῃ εὔσηθδ ἴο ἰσηθ. ΕΚ. γ., ἴῃ 86 4 ηημαϊς, 

42-45, ΘΑΙρΡΟΏ 584 ὺ5 ἰδμαῦ Ὧ6 οαρίυγτοά Βῃτησδία, [86 
οδρὶίαὶ οὗ ΚΑΙ, δηά σαν ἰ ἴο Μϑ(ε οὗ [δε ἰδαηά οὗ 
Αἴτῃ. [Ι͂ῃ 66 δηά 67 6 οοπαπογεά οεγίδίη ἀιβίσγιοῖβ οὗ 
ἴα ἰαηά οὗ Νακβαζὴα δηά δά δά ἰπθαὶ ἴο [86 ὑσονίησα 
οὗ Ραγβϑαδϑῇ. Σ [Ι}η 67-70, ἢ6 οοησαοτοά {πο ἰΔηά οὗ Βὶ- 

ϑαρθαῖ, δηᾶ βονοσγαὶ οἴμογβ, δῃηά Ἰοϊηθά ἰῆθτι ἴο [δ6 
βονοσγωσζηθηΐ οὗ ΚΞ βῃϊηη, οβα ἤδῖὴθ Ὧδε δά οδδηρθά 
ἴο Κατ-Αἄθη. 1η 70-72, 6 οοπαθοτβ (δε ὕπικαῖα δηά 
ἔνα οἵδοσ ἀϊβίσιοῖβ. (παρῇ διά δάά5. ἰβθαὶ ἴο [δ6 ὑσγο- 
ξεοΐατα οὗ Ηαδγῆαγ, ομδηρίηρ [86 πδηὴβ ἰο Καγββατγγικίη. 
Ιῃ 99, ΙΟ00, 86 ἰδῖκο5. ὕννο ἔογίσοϑϑθϑς ἔγοτῃ Μίία, Κίηρ οὗ 

Μυβ, δπά δἀάς ἴδηι ἰο (6 ἰαηά οὗ Καῖ. [Ιῃ 265-- 
369, ἢ6 οοπαθεῦβ ραγίβ οὗ ΕἸδτὰ δηά ρἷνϑϑ θαι ἰηἴο ἰῃ6 
Βαηάϑ οὗ 15 οἴδοΐαῖς (6 ἀδορυςί65 (ηαξημ ἢ οὗ Βαγοι 
δῃ ἃ δι. 

Ὁ 

: ΕἸῚ ῥίπαξ "ιαἰὲ Ῥαγεμαολ. 
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2. ΤΏ ρονθσῇοῦϑ οὗ ϑαγροῃ, {1 [6 βαῖγαρϑ οὗ Ῥογεία, 
᾿᾿ιδά σηδην οὗ ἴπ6 ρονζεσβ δῃά ὑγεσγοραίλναβ οὗ ἃ ἱεϊηρ. 

(4) ΤΟΥ δαά δγιγθθ υηάοσ {ποῖ οοιῃσηδηάᾶ. ΕὉΓ 
ΘΧΘΙΏΡΪΘ6, ΘΑΓΡΌΠ 58 05 1 δὶς Αμηαΐς, 304-207, ἰδαΐ ΒΘ 
δοηΐ 8ί5 σρονοσγῃοσβ (δεῖ ῥίξαϊ) ἀραϊηδῦ [86 Ἡδιηδγαηδὶ 
ΨὯο διαά ἰδΐκδη ροβϑοϑϑίοη οὗ ϑῖρρασ. [1 271-279, Ὧ6 
ΒΑΥ5, ἰμαῦ ψὯ116 6 Ὠϊτηβοῖξ Ὦδα Ὀδοη οοησπογίηρ [88 
Οβαίάδδηβ δηά Ασδηθβδηβ, 815 οῆοϊαί, 886 ἀδραΐν οἵ 
Καὶ, Βαά Ῥεδϑθὴ βεηΐ δραϊησκὺ ΜΙ|ΐδ, Ἰΐηρ οὗ Μαβκὶ, δά 
οοησαογοά ἢἰπὶ δῃά ὕὉγουραῦ βοσὴθ ἐδβουβαηάβ οὗ ἢἰβ 
ὙΨΑΙΤΙΟΙΒ 85 ὈΓΙΒΟΏΘΓΘ Ὀδΐοσγα Ὠΐτη 1η ΕΪατη. [Ι͂ῃ 486, 6 
Βοηάβ ἃ ὑγυϑον οΠοοσ πὶ οἤοβθη ἴσοορβ οἱ 80 δχρϑάϊ- 
ἰοῦ Δρρασοηῦν ἰο Ονργυβ, δηά 86 Ὁσίηρβ Ῥδοῖς {ῃ6 
Ὀοοΐγ ἰο ϑαῦρου 1 Βαργίοη. Ιῃ 488--200, 86 βοηΐ Ηἷ5 
οἴἶοοτβ τ] ἢ ὑποῖσγ ἰσοορβ ἀρϑαίησὶ Μαυΐία]]α οὗ Κυτηπχαῆ, 
ψῶο οοπαπογοά Ὠἷπὰὶ δηά Ὁσουρῦ [π6 Ῥοοΐγ ἴο ϑαγροη 
αἱ Καῖῃυ, δῃά δε ζηδάθβ 815 οἱοοσβ φονυθσῶοσβ οΥῸσ {6 
ὨΘΥΪΥ οοπαυοζοά οουηΐσν. [Ι͂ἢ 408 6 56ηΐ 5016 οὗ 
δ΄5 ρονογῇοσβ (δεῖ ῥα ἴο δἰά ΙΞΘραῦασζγα ἰῃ [86 νγᾶσγ 
δρεϊηϑῦ [6 Ἰσηρ οὗ ΕἼδτ. 

(Ὁ) ΤΏΟΥ ἰονιοά ἰαχοβ.Ό ΤῊ 15 ἱπρ164 1 {πα ἔδοϊ 
ταὶ ἴδον 41] ραϊά ὑγιθυΐα ἴο [86 ηρ οὗ Αβϑυσῖα. Ε. κ., 
ἴῃ 4ηηαΐς, 10, 1 15 Ξαϊά, ἰῃαὶ ϑαγροῦ ρἰδοθά ἢϊ5 ρονθσῃοσβ 
ΟΥΟΣ ἰδ6 ἰαπάς οὗ Ομδίάθα, Μοάϊα, Ταρδΐὶ, δῃά οἰδοσϑ, 

δηά ρἷδοθά ἀροὰ ἴμθαὶ ἃ ἰσραΐθ. ΤὨϊ5 ἐπραΐς παν 
Ἰονίοα 865 ἴον βὰν δύ, [86 Αϑϑυσγίδη ἰίηρθ σα ΓΙ Ρ' ΤΟΓΟ 
ἴοσ [86 ΤΩΟΠΕΥ ἰμδῇ ἴογ [6 τηθδὴβ ὉΥ ψὩΙΟἢ 10 νγὰ5 
βοϊζοῃ. Α ροοά Ὄχδιῃρίβ οὗ δε ἔδοῦ δαὶ [6 ρονεγῇογβ 
Ιονίοά ἴαχθβ 15 ἰοαηά 1ὴ [86 4{“πηα]ς5 οὗ ΑΞΒυτΌδηραϊῖ, (οί. 
Χ, 117, ΏΟΤα 1 βάν 5, (μδὺ [86 ρϑορῖθ οὗ ὕϑβι Βδά βξῆονῃ 
{δοσηβοῖνος αϊβορδοάϊθης ἴο {ποὶσ ρονογῆοσβ δηᾶ δδά 
οἴνοϑη ὑμοηὶ ἢο ἰσθαΐϊο; νοσοάρου Αβδυτθδηϊραὶ Ὠἰπ)- 
8611 ρυηθῃδά [Π6 το  ]}1ου5 ῬΘΟΡΙθ. 

(ο) ΤΈΘΥ [δά ραΐδοοβ. ΕῸσ δχδαηρίθ, θα {86 Ἰΐησ 
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οὗ [86 οἱΐγ οὗ Αξδάοά σχοΐιβοά ἴο ρίνα γραῖα, ϑασροι 
Ὀαείοσοά δηά οοπαπογοᾶ 10 δηά βροϊϊδα {6 ὑγϑαξΌσζε οὗ Ὠὶ5 
Ῥαΐδοθ." Κιδκίκί, αἴϑο, οὗ [86 οἱ οὗ ϑηξζησδῖι νγα5 [1 ης- 

ἱῃρ οὗ ποὺ ῥδυϊηρ 815 ὑγὶριιϊα, το ϑαγροῦ οοπαμπογοά 
Ηἰτὰ δηῃά οαριυγοά δὶ9 σνΐα, βϑοηβ, ἀδιυρῃίογθ, δηά δὲς 
Ρϑίδοθ βεσνδηΐβ." Ῥιϑεἰσὶ οὐ Οδγοπουϑη σοῦ 6116 ἃ δηά 
Θασροῦ οαρίατοά ἰπ6 ἰγθαβασγοβ οὗ 815 ῥϑίδοθ;" 50, 8ΐ50, 

νυ ἢ Βο1-σῃυτ.υβυς οὗ ΚΊΘἤοϑῖτη. 6 Αρϑίη, Αϑδυγθδηὶ- 
ῬαϊΪ 5805 1 δὶ5β 4πημαϊ55 ἰδδὶ 6 οαρίυσοά [86 ἰγϑάβυσα οἵ 
186 ραΐδοβ οὗ θηδηι οὗ σδερα. 

(4) ΤΟΥ δαά 5Ξογαρὶοβ. ΕῸσ οχδαηρῖο, [ αΐα, ᾿ησ 
οὗ ΠΙΙΡὶ, Βδά αἱ ἰϑαϑὶ ὑνγο σῖνοϑβ; ἕοσ ΝΙΡῚ δβῃά ἴβραθασα 

ΔΘ 0816 [88 5οηβ οὗ δὶ5 ίνοβ. Αρδϑίη, Αβϑβυσγρδηΐραῖ 
ΒΑΥ5 ἰῃ Ὠὶ5 4πημαϊςῖ, ἰῃδὶ Β6 οἀαρυγεά θυηδηῦ οὗ αδη- 
ὈυΪ, ἃ τοῦδε, δῃά 815 τυἱθ, Ὠἷ9 5ΘοΏ 5, ἢ15 ἀδυρμῖος δηά δὶς 

οοπουδίηδς, ἢἷ5 σδῖθ δηά ἰογηδῖθ ᾿λυβὶοῖδηβ, οἷο. 

4. Τδδ βυδ᾽οοῦ πδίΐουβ στοϊδιηθά ὑμεῖς ον σο ρίος 
δη Ἰοοδίὶ ρονογχηγηθηῖ. ΤὨϊβ 15 υΪδίη ἔσοσῃ [86 Ὠἰϑίοσν 
οὗ 5γϑοὶ δηά Τυ δῇ 85 τοοοσάδά ἴῃ [86 ΟἹά Τοβίαζηθηῦ; 
Δ 10 νγα8 ἴσδ οὗ ΘΝΟΣΥῪ οἴδοσ πδίϊου, 50 ἰοὴρ 85 ἴδον ἀἱϊά 
ποὺ ὉΥ͂ τοῦ6]1]1οὉ ἔοσοα ἰἢ6 Αϑϑουσίδης ἴο ἀδδίσου θη 
αἰϊοτῖγ. ΕῸΓΣ οχδηρῖθ, ἰδ6 μίδακκμεξς οὗ ἰῃῆ6 Ατγδγηγδῖς 

ἐσὶδθ5 σοϊδιηθά ἐμοῖσ πδηγθ5 δηά ἀοὲ[165 αἴΐοσ [ΠΟΥ ἼΤΟσα 
οοσηροἹ]οά ἴο ῬδῪ ἰγίδυϊθ; δ 5οὸ νυ ἰμοβο οὗ ἀδραϊ," 

δηά Ταῖΐριυτ. "9 
80 δἷϑο, ἰδῇς Εργρὅώδηβ, Βεαρυϊουίδης, Ασδζηθϑδῃβ, 

Αταῦβ, Μοάος, δηά 411] οἱοσβ σγοσθὸ δἱ᾽ἱονγεά ἴο τοϊδίη 

ὑποὶς ον ροάξ δηά ψοσβῆϊρ, 50 ἰοὴσ 865 ἰῇον αἱά ηοί 
ΘΏΓΑΡΕ (δ6 ἰσηρβ οὗ Αϑϑευσία θογοηά δηάυγαηοα ὉΥ [Ὠοὲγ 
τοῦ ]]!]οΏ5. [ἢ οδ56 ΟὨΪν οὗ ἃ νὰσγ ἴο [86 ἀδαδαίδ, νγοσὸ 186 

: Αππαῖς, 215-226. 4 1ά,, 422-14. 8 7ἀ., 46-5.. 
414. 68-7ο0. 8 (γἱ. Ὦ, Οοἱ. νί, 22. 
6 Αηππαὶϊς οὗ ϑατξου, 404. ᾽ (γί. Β, Οοἱ. νἱ, 10-23. 
8 Απηπαϊς, 264-270. - 97ἅ., 255-264. 89 7(., 280-284. 
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ξοάς οὗ [86 ΘΠΘΙΩΥ οδιείοα ΔἸΥΑΥ͂, 85 5 ἀἄοῃθ Ὑἱτἢ 20 
ξοάβ οὗ ΕΠ4πι, θη ὅϑι.:.54 88 οοπαμπογοα δηά ἀ6- 

βἰσογοάά Ὁ. Αβῃδυσρδηῖραδῖ.  Οὔςοα, Αςδυγθδηΐρϑὶ ἱπηροβοά 
186 οασίοσ νοσβδὶρ (ἢ) δηά σοϊρίουβ ουβίοσηβ (ἢ) οὗ 
Αβῆυς δηά Βοῖϊ δά ἰδ ροάβ οὗ ἀξϑυσία ὑροῦ [6 ρϑορῖθ 
οἔὗ ΑἸκκαά, μα άθα, Ασϑδωι, δηά {86 5οα-ἰδηάς. 3 

ϑοοοπαάϊν, μανίην ἰδ 5δονῃ, ἰμδὶ ἰδ6 σονογησζηθης 

οὗ [6 Ῥοχγείδῃ οηρίσο υπᾶοσ Πα γυ5 Ἡγξίδϑρὶβ ἀἰά ποῦ 
αὐ σ δϑβοη Εν ἔσο ἰμαὺ οὗ (86 Αϑϑυσίδῃ δ ρσο 
τηάοσ ϑαγροῖ; δηά ἰδδὲ [86 βϑιηδθῃθϑβ οὗ ὑ86 τηοϊ δοάβ 

οὗ ρονεσησηθηΐ οὗ {86 Αϑϑουσίδης δηὰ Ῥεγβίδῃβ Ὑ1}} δ6 
ονϊοεῖ ἴο ΔΏγομΘ 0 Ξυρε 65 [86 νογά ““βαίσγαρ᾽ ἴῸ σ 
ἀεορυῖν (τλαζηπμ) ἀπὰ σονόσγηοσς (δεῖ ῥίπαϊ) ἴῃ ϑαγροη 5 
ἐ βου ρ οΠ5, ΟΣ υἱοῦ υεγϑδα, [6 Αϑϑουτίδη ψοσγάβ ἴοσ ἄδραΐν 

ΒΏΔ ΡΟΥΕΟΙΏΟΓΙ ἴοΣ βδίσαρ ἴῃ [6 τεοοσχγάβ ὑδασηρ ὩΡΟΏ 

{πὸ ἔογω οὗ ρογοσησηθηΐ δίηοηρ Ῥεσγϑίδης,---ἰη οὐδοῦ ψοσζάϑβ 
πα 86 ἀϊβογοηοθ Ὀοΐνγθθη ἰἢ6 το βυβίθηβ 15 οὔδ οὗ 
ποσμδηοίδζυσζο, Οσ ἰδηρυαρο, ταῦ [Ὧδη ΟἿ 6 οὗ 6556 06, ΟΥ 
ἔδοῖ; νὰ οοῦδ ποχὺ ἴο ἃ οοῃει ἀοσδίίοη οὗ νυν οίδοσ πο σο 

οοὐὔἱά αν Ὅδο 120 βαίσζαῃρβ ἴῃ ἰδῆς β-ἰηράοτῃ οὗ 
Πασίυβ 186 Μεοάθ. γα ἢδνα βθϑθῶ δῇονϑ ἰδδὺ [δε βυῦ- 
Ἰώτισάοτιμ τηοϑὺ Ὁσοῦ δ ΌΪν εὐγδαοεά συϊ, ονοσ Ὡἱοἢ 
Οοῦστγναβ μδά Ὀδοθα ρονόσηοσ Ὀεΐοσγε [86 ἰαἰίηρ οὗ ΒΘΌΥ- 
ἴοι ὉΥ {86 Ῥεγβίδηβ, Ομδί θα, Ἀοοδά, δηά ὅ..584, ονὲσ 

ψΏιοδ Βοίςπαζζασ δά στηοβὶ ᾿κοῖν τοϊσηθά 845 βιυῦ-ἰηρ 
ἴῖο Νεαβδοωδίά, διά Βανουι, ονοσς νϑΐϊοβ ΒοἾ5 8 82Ζ8 

Ἰδὰ Ὀδοη ἐς 71αεἰο Ἰάτιρ αἴϊος ἰδ οαρίατο οὗ δὶς ἔαῦμογ 
Ναθυθδιά δηἃ ονος νοῦ Ογσὰβ τδθ οῦσΥδ5 ρονοσ- 
ΤΟΓ δέϊοσς 115 οοῃασιθδί. Ἡδνίηρ Ὀδοη ρἰνοή 8580 τυγαοῦ οὗ 
186 ΒαΌΥΪοηἑ 8 Θερῖγο, ἰὑ 15 δἰ τορείοσ ὑσγοῦδΪ6, 8150, 

. ἰδεῖ Ογυσι, νῇο γγὰβ ὈυΞξὶοά νυ [86 δἴαίσϑ οἵ δὶ γγατῦβ 
δι'ϑδά σουςῦ σγοδίοσ οσηρίσα, οχιθησϊηρ ἔσοσῃ ἰδς [πηπ15 ἴο 
186 Βοβρδοσίι8, σῃδῦ δδνα δοἰσγυκίθα 6 ψῶοΐα οὗ [86 

: Ἡδεοτη Ογλίμάεν, (οἵ. νἱ, 10- ὦ. 8 7ἀά., (οἱ. ἐν, 97--107. 

ξ4 
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τοαΐτη οὗ Ναρυηδία ἴο σοῦτναϑβ, [15 ὑσυβίῦ βοσνδηΐ δηά 
δΌΪ6 ροηθσγαῖ, ἴο δάσηξηϊβίοσ ἰῃ ἢἰβ Ῥθδ]ὲ δηά 85 διἰ5 
Τορσγεβοηϊζαῦῖνθ. Αὐ 8ΔὴΥ σαῖθ, 30 οὔδ Κηοῦβ δηυτῃτηρ 
ἴο ἴΠ6 οοηΐτατν. [Ι ἷἰβ ὑσοραῦΐθ, δρδΐῃ, ἰῃαὶ Ουσαυβ, 
ΜΏΘη δὲ δεαά εοἰζοά ἘοΡαΐδηδ, αἴζοσ [86 ἀοξοαὶ δηά 
οαρίαγα οὗ Αβίγαροβ,  νουά ἀοίνοσ [Ὧ6 ρονθσποσϑεῖρ 
οὗ Μεοάϊβ ἰηΐο {π6 βαπάξς οὗ οὔδ οὗ ἴα Μοάορς νῶο δαά 
Ὅδοη 8 ῥαγίϊίββη οὗ 815 οδῦβα ἀπσίηρ [Ὧ6 εοηῆος ἢ 
Αξίγαροβ. ἈΔΔΑ5 ἰαΐθ, οογίαιηϊν, δ5 ᾿δγίϑ᾽ Ἡγϑίδθρίβ, 
Βα )Θοῖβ οἴδοσ ῆδη Ῥοσβίϑδῃ, βϑρϑοῖδν Μόϑάδϑ, ψσοσθ᾿ δὲ 
Ὀστηθϑ σηδάθ ἄθρουν τυΐοτβ ἔοσ [86 Κιησ οὗ Ῥεγεία. ἘῸΣ 
Ὕχδηρῖο, ᾿ϑδδαγϑϊἰϑῃ, δὴ Αστηθηΐδη, νγ858 ἰδ6 ρϑηθγαὶ οὗ 
Ογσγιβ 1 οοσησηδηά δραϊηςὺ [μ6 το 6 ]]Π]1ου5 Αττηθηΐβδηβ. 5 
ΤΕ ᾿ϑδδδγβ ἢ τδὺ Ὀ6 ἴπ6 βαῖηδ τπδη ννῆο ἰ5 ἰδίες 
οΔ116ἃ 4 Ῥογξίδη, Ὧο γγὰ5 βδίσγαρ οὗ Βδοίσιδ."  ἀραίῃ, 

Ταϊκτηδϑθραάβδ δηά νιηάδίγα, Ὀοϊ Μαάδϑ, σοσα ρϑησθσγαῖς 

οὗ Ταγίιις Ἡγϑίδβρίβ ἴῃ δὶ5 τγαῦβ δραϊηξὺ [6 σοῦ θοῦ 
ϑαρασγίδηβ δηά Βαυυ]Ἱοηΐδηβ Εασίδογ, ασίυβ ΗἩγϑίδϑ- 
ΪβΒ δῃηουηοαϑ 1 845 15 ῬΟΪΔΟΥ͂ δηά ουπίομ ἴο ἔδνοσ 88 
ὙὮΟ ἃζγὸ ἐγ ΘηαἿν ἰο δίτη δηά ἴο δὲ5 ἔδσηνν.5 ΤΩ ἰγδά!- 
τίοηϑ οὗ [6 Μεάοδϑ δηά Ῥοσγείδῃβ, 85 συ δοάϊθά ἴῃ Ἡδοσγοά- 
οἷι5 δηὴά Χοηορβοη, σου ἰοαά 15 δῖϑο ἴο Ὀοϊανὰ 
[δῇ Οντα5 ἰσγοαίθα [6 ΜΜοάβθς δηά {ποῖσγ συΐοσθ 845 15 
Θϑρϑθοῖδὶ ἔδανοσιθβ δηά ψἹὮ βἰηρσυΐαν ἀοίογοηοα δηά Κιηά- 
Ὧ655. 90 ἰδ, να οδῇ νγ611 Ὀδίΐονα ἰδδὺ [86 τϑδῖηλ ονὸς 
ψὨΙΟἢ [815 βυθογάϊηδία Μοϑάϊβδβη Κίηρ, ᾿αγί5 [6 Μαεάοσ, 
τιϊοα τῇδ δανα Ὀ66η 85 σγϑαῦ ὄνθῇ 85 [86 γϑδὶπὶ οὗ ὅδζ- 
βοὴ οὗ Αβεγσία. Νον, ἰβθη, ἴος 86 ροϊηῖϊ. ϑαγροῃ 
οὗ Αβϑευσία, οὐ [86 ἰἱηξοσίρυϊοηβ νοῦ Βανὸ οοσλθ ἄονχῃ ἰὸ 
05 δηά νΏΪΟΣ ἀγα ΡΠ 5ῃοα ὉΥ ὙΠΟ κίογ, στηθηϊοης ὉῪ 
ὭΔΙῺΘ ΟἹ δυπάγοά δηά βέζθοη ἰδηᾶς δῃά ξονϑηΐθοη 

866 ἰηϑοτίρθίοη οἵ Αδὰ Ηδδδα, ἱ., 28-33, αῃὰ ἐπ Ουταβ Ολγοπέρϊο, 
,1--.. 4 Βεκίείμη 75π5ς. ὶ, 20. 51... λ, 13, 14. 

4 7ἅ., 1, 82 ἀπά 11, 82. ᾿ ὁ 1ἀ., ἴ 290-22, ἵν, 65-67. 
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Ῥϑορΐο5, νϑϊοῦ τόσα ὑεἱραΐασν ἴο ἴση; δηά ἴῃ σηοβῖ 
(8565 δίαίδβ δὶ 656 ἰτιθαΐατν οουηΐγιθς δηαἃ Ῥθορίθβ 
6 στοά ὉΥ ἀδρυῖθβ, ΟΓΥ βονόσθοσβ, δρροϊηϊθά ὉγΓ 
Ἡϊτηβοῖ. ὙΜΏΥ, ὑδδη, ταν ποὺ δηοίμοσ Κίησ οουην 

Ὀούτγθθα ἢ15 στη δηᾶ ἰδὲ οὗ δασγί9 Ἡγϑίδϑρῖβ να 
δά Ὅπθ6 διπάτοά δηά ὑνθηΐν ἀδρυίθθ, ΟΥ ΡῬΟνΘΓΏΟΓΒ 
(411 θὰ βαΐγαρϑβ, 186 γοι Ὁ16456), δρροϊηϊθά Ὁ Ὦτὰ 
ἴο ταῖς μ6 βυρήεοος ἰδηάθ δῃά ρϑορῖίθβ ἴῃ ἢ15 δίεδάν 
Ἔνθ ἱ Πᾶσα ΗἩγβίαϑρίβ ὑποσουρηυ ογρδηϊζοα [88 
βαίσαρίθϑ δῃά θηϊαγροά βοτὰ δηά σοάπορά ὑμεῖς τὐτηθοΓ 
ἴο ὑνθαίν, 85 Ηοσγοάοζι 1101165,1} [815 τοι] ποῦ ὕσονθ 

δηγ βίην 85 ἴο [86 πυσηροσ Οἢ (86 ᾿ηρς οὗ Αβϑουσγία 
αἴζοσ ϑαγροῃ δή, ὯΟΓ δ5 ἴο 86 σοῦ ψνῖοἢ ἰδ6 
Ἰήὴρβ οὗ Βαδυΐοῃ 8δά, πος δ8 ἴο δ πυροῦ ΜΠ οἢ 
Ογγὰβ δοά Οδρυβεϑ δά, ΠΟΙ 85 ἴο {86 ἡυσῦοῦ νΟἢ 

8 5:.0-Ὡἢἥ΄νο υπάοσ Ογγὰβ δ. Οτγαηίίηρ ἰδὲ ποτα νγὰ5 
8. ᾿ϑατὶαβ (86 Μοάοσ, γυϊηρ ἃ ᾿ηράοστη ψϊοῆ 85 8 

Ῥατὶ οἱ ἰῆε Ῥογβίδῃ θρίσο, ΏΟ οδῇ 580 ΠΟΥ ΓΏΘΏΥ, 
ΟΥ ὮΟΝ ἴεν, ἀἄθρυϊεβ δῃᾶδ ρονϑύποιβ Ὧθ ᾿ΘΥ͂ ὮΑΥΘ 
δρροϊηϊρά ἴο δάτχηϊηϊδίοσ μῖ5 ἰπηρσάοτῃ ἔοσ Εἰπλ Α τοβθ 
ὉΥ διηοΐδοσ ἤδσηὴθ ψοι]ἃ 5:61} 85 συνθοῖ. 8ο, ψ βοῖῃοσ 

γοῖι 0411 8656 ἰοσαῖθς οὗ 6 ᾿ὴρ βαῦσζϑῃβ οσ βϑῃδίκηιϑβ 
ΟΓ ἀδορυῦγ- ρον σΏΟσβ, 1 τηδίοσβ ποῖ. [0 ἰ5 186 ἰῃϊηρ 
δῇῃά ποῦ ἐδθ ἤδιηδ οὗ {δε {πίηρ, δαὶ ἰβ ἱπηρογίδῃϊ ἤδγα. 

Βαΐ, ἀρϑίη, ἤθη Ὁγ. Ὀσίνοσ βαυβ, [δαὶ Πασῖ5 Η γ8- 
ἰαϑρίβ οὐ ῃ6 Βοριβίαη [ηβοσρίίϊοη δηυσηθσγαῖθα ἴῃ οπ6 
Ῥΐαςα (Ὁ οἱ. ἱ, Ῥᾶσ. 6) ὑυγεηΐν-ἰἤσϑα βαΐσγαρὶθβ δῃά ἴῃ ἰῃ6 
ἰαῖϊες (βαρ ϊοῦγσα) ἱηδοσιρῴοη οὗ Νακεῖ-- ἸἘπδίαηι (Ἰ1Ὲ)65 
7-19) ὑνϑηΐγ- 16, 86 15 Ῥαρρίηρ [6 αποϑυίοῃ δὖ 1556. 
Εοσ, βΒτβϑῖ, οὐ ποιΐπογ οὗ ἰῆ656 ΒΟΥ ΡΟ ΟΩΒ 15 11 Βαϊ ἰδμαὶ 
Ὀατῖυ5 Ηγϑίδϑοιβ αν θα ἢ15 Κίηράοιῃ ᾿ηἴο ϑδαύσγαρίθϑ, 
ἔστ οσ δην. Οουηῦσίοϑ ΟἿΪΥ δῖὲ τηθηϊοηθά, Τῇι8 
γα τοδά οἡ 6 Βοιῃίϊβδίη [πϑοτίριΐοα (Οοί. :, 132-27): 

: Βοοῖς ΠῚ, 89. 
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ὝἼΒ 656 δζὸ πα οουῃῖσιεβ δὶ οὮ δυρσοϊ δα ἴο 6: ΤΠΣοΟΙΡὮ 
186 τρἢΐ οὗ Αυξασζηδζάβ, 1 Ὀδοδσηα ἐμοῖς ἰηρ; Ῥεσγεία, ϑυιϑὶ- 
8ΔΏη8, Βανγίου, Αϑευσγία, Ασαρῖα, Εργρί, τνΒῖςὮ ἰβ οἱ ἰδ 5868, 

ϑρεαγάδ, Ιοηἱα, Μεοάϊΐϊα, Ασσηεηΐὶα, σαρράοοϊα, Ῥασίδὶα, 

Ὀγχδηρίδηδ, Αϑία, Ομοσγαβσηΐα, Βαοίσια, ϑοράϊδηδ, σδπάδζα, 
[26 ϑδοθβ, [6 ϑαίίϊαρείδο, Ασδοδοξῖα δηᾶ Μαΐῖδβ, αἰϊοξεῖποσ 
ἱπνοηϊγεὮσοο οουμπίσιοϑ. Τδυ5 561 ασὶυβ ἴ86 ἰηΐρ. 
ΤΏοβα ὅσ [δα 1δηδβ νὩϊοΝ δυρδσχοϊτἰεα ἴο τα; ἰὩσουρἢ 186 
στϑοα οὗ Δυγαπιαζάδ ΚΠ6Υ ὈΘΟΔΙΏΘΙΏΥ δοσνδηῖβ, πον Ὁσουρδὶ 
τὴς ἰπρυΐο, δῦ νγὰ8 οοσασηδη δε ἔποσ ὮΥ πὸ ἄδν οσ εἰρδί, 
86. ἔ1811εᾺ. 

πη ἴῃ6 Νακεοϊ- τ μδίαηι Ἰηβοτὶ ρΌο ν., 19, νγὰ σοδά: 

ΤὭυ κα ᾿αγίυς ἴδ ἰσηρ; ΤὭσουρ ἢ {86 ρύδοο οὗ Αὐσγϑ- 
ταδζάδ, [696 ἃ ἴπ6 ἰδηδς, νυ Ὡϊο ἢ 1 βεἰϊχοά ουὐἱδῖάα Ῥοσγϑβία; 
Ι συϊοά ὑβοσι; [ΠῸΥ Ὀτουρῦ τὸ ἰπθαΐο; ταῦ 1 οοσωσαδηδοά 
ἴδοι, ἴον ἀϊἅ: τ ἰἴᾶὰνν νγὰ8 οὐϑοσνεά; Μεάϊα, Εἴδτα, Ῥδγ- 

814, Ατο, Βαδοίσια, ϑυρ᾽ ἄα, ΟΒοζγδδζγηΐα, Ζαζϑωΐα, Ασὰ- 

οδοκία, ϑαϊίαργίία, ἀδηάασία, [πάϊα, ἐμ ὅαΐκα Ἡυτηανατγίκα, 
π6 ὅϑακα Τίρταϊκδαυάα, Βαθγίου, Αβευσῖα, Ασα, Ἐρυρίῖ, 

Ασσηθηΐα, Οαδρρδάοςϊα, ϑρασγάβδ, Ἰοιΐῖα, {86 ϑαῖΐζα το δῖ 

Ὀαγομᾶ [6 564, 86 Θ᾽ υᾶτγα, {π6 Ἰουΐδη98 Τακαῦαγα, [86 
Ῥαϊίγα, {π6 Κ' αβίγα, ἴ8. Μδοῖγα, [86 Κασίκαβ. 

Ὁγχ. σίνος σὶρ αν στηδηϊοηθά, 450, [86 Σηβοσὶρ- 
ἐἷἰοῃ οὗ ῬοσβθροἹβ," Ώοσα νὰ πηά: 

ΤΗι5 βοτὰ ἰόν ᾿ασῖυβ; ΤὨσουξ ἴ86 ρσγδοθ οὗ Αυτσα- 
, τλδζΖάξ, [8686 ἃζὰ [πὸ 1δη:495 ψΒΙοὮ 1 σα 1 τ Ῥεσϑίδη 
ἈΓΙΏΥ, ΜΔΙΟὮ ἐδατεά Ῥεΐοσα το δηά ὕὉσουρδῖ τς ἰτπραῖς; 
ΕἾδτι, Μεάϊα, Βαδνίου, Ασαῦία, Αϑϑεγυγία, Εσυρί, Ασσηθοΐα, 

Οαρραδάοοΐα, ϑραγάα, Ιομἱα οὗ 86 οοπἰϊηοηῖ, δπὰ ἴποβα οὗ 
186 ἰ514η485: δἀηά π656 Δηἀ9 ἱῃ ἴμ6 Εδϑὶ, Αβαρασῖδ, Ῥασίμῖα, 
Ζαζϑηῖζα, Ασα, Βδοισία, ϑυρ᾽ ἅδλ, Οδβογαευγία, ϑαιϊϊεργί!α, 
Ασδοδοεία, [πάϊ8, ἀδπάδγα, ϑαῖα, Μαῖΐκα. 

5 δρίερεῖ͵, ΑΝρεγείςοδα 1 εἰϊέκεολγίεν. Ὁ. 49. 
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᾿Α5 ἴο ἔπε συΐοῦβ οὗ [656 οουηίσίαβ, ἢ6 βρϑβῖβ ὑνχῖοα 
ΟἹΪΥ οὗ βαίσαῃϑ, οὔποθ οὗ δά βῆ, ἃ Ῥοσγξίδῃ, ὯΟ γγ85 

8 ΞδΑΙΣΑΡ ἴῃ Βαοίσγίδα, διὰ οὔοα οὗ ἃ γῖνδῃαβ γο γγὰ8 
ΒΘΊΤΑΡ ἴῃ Ασδομοεία. Νοίϊοθ, ἐμαὶ νὰ βανα βαϊά ἐπ 
Βαοίσίβ δηῃά ἐπ Ασδοδοβία, ποὶ οΓ Βαοίσία δά οὔ Ασγβϑοῖο- 
5ἷδ. ΕῸΣ ϑρίερεῖ δηὰ είβραοι δηά Βδηρ ἰγδαῃβίδίβ 
[86 νοσγάϑ ἔογς Βδοίσίια δῃ Αστδοδοβίβα 5 1 [86 οδϑθϑ εσα 
Ἰοοβέῖνεβ, σαῦμπον ἴδῃ ροοϊνος. 6 οοηΐοββ [δδὺ γα 
δῖα τοῦ οοηνὶηοορά [δι (ΠΟΥ τ:5: 6 Ἰοοδίζνεϑ σαῖμοσ 
ἴδῃ ρσοηξίνοβ. Βαυΐ, οὐ ἴδ6 οἶμοσ ᾿δηά, οΥ μα} 
Ὧδ Ἰοοδίνοϑ 85 νά 1] δ5 σϑηϊίνεοβ. Δηά, 1 ὑδον Ῥδ Ἰοοδ- 
ἶνας, ἤθη Τϑασίυς ΗἩνβίαβρὶβ 58 0ὺ5 β ΡΥ, (δαὶ ἰΐ656 
ἸΏΘΩ ὝΟΙΟ Βαίσαρβ, οἱδ ἰῃ Βδοίσία δηά {π6 οἵδοσ ἴῃ 

Αγδοδοβία, δἀυν πηρ ἰπ6 ῬΟΞΒΘΙΌΪΙΟΥ οὗ Ο6 ΟΓ ;ΙΏΟΓΘ 
δαῖσχαρβ ἴῃ οἰϊποσ οουῖσγ. Τὰ οδϑ6 δπάϊηρ Ὀοΐηρ 
Διο ἱριουβ, [86 (ΘΒ ΠΊΟΩΥ ἔσοσῃ [86 οδϑα οπάϊηρ τημϑί, 
δἶΞο, Ὀ6 διυρίρυουβ; 50 ὑπαὺ 85 δνιάθηοθ. ου οἱΐδοσ βἰά6 
ἴῃ [815 ΟΟὨΊΣΟΨΟΓΕΥ, 10 οδπ ἀοίοσσηῖηα ποίδίησ. 1Ὲ [86 

οᾶ56 Ὧδ [86 ροηϊίνο, [θη γγὸ στηϑὺ δηλ, [Πδὶ (8656 ἔνγο 

οουπηίσίοβ, Βδοίσια δηά Ασγδοῆοβία, ϑδοῦ ἢδά ἃ βαῖσζαρ δἱ 

δοῦδ ἔπ|6 Ὀοΐοσα (86 Βομίςίυαη Γπϑουρίϊοα τγὰ5 πχδάδ. 
Τηῖ5 νου ποὺ γον ἰδὲς ἐμ οἴδεσ οουπύσιος ἢδά 
ἴδοι δ 41], σηυοῖ 1655 ἰῃδαῦ [ΠΟΥ͂ Θδοῦ δά Ῥεΐ ομθ. Τί, 

ου δα οἴδες μαηά, ἰξ 6 δἀὐπιιοά μαῦ {μ6 οδϑα ἰβ ἃ 
Ἰοοδιννο, ἰδθη Βαοίσία δα Ασδοῇοβίβ Δ Ὦδνα ἢδά ΓΟΓΘ 
[πη οβ βδίσαρ δηά [86 ψῇοΐβ δγριυυγχθηὶ ἀογίνεά ἔγοσλ 
ἴδογα Ῥοϊωρ ἃ βαΐσαρ ονεὸσ ϑδοῖ οουηῖσυ δηᾶ οὐἷνυ δροιυΐ 
ΒΕ συ οουηύσίοϑ ἔὸσ βαῦσϑρϑ ἴο γιἷθ ονὸσ νουἹά [411] ἰο ὑπ6 
σιουηά. δα, δἷϑο, ἰοῦ στρ σοϊζοσαῖθ ἰδ βἰδιδωοηί, 

ἰδαὶ ὄνθὰ 11 ᾿δασὰβ Ηγείαϑρὶβ ογρδηϊζεά ἢ ϊ5 Ἰσηράοηλ 
ἑηΐο δρουὶ [τὶν βαϊσγαρὶθβ, [815 νουϊά ποὺ ὕγονα δῃν- 
τῆϊηρ 85 ἴο {π6 πυσδοσ οσ οσρϑηϊζαίου Ὀοΐοσγθ Ὧϊξ {1π|6, 
--οΟὠλᾶογ Ογτγυ, ἔοσ Ἔχασζηρῖθ. 

. Ἐυγῖδοςσ, ψὰ οδηηοὶ ραίμος ἔσοσῃ ἰδ Βοδίβίυη Τπβογὶρ- 



214 Τῆς Βοοϊς ὀΐ Ὠδηΐεὶϊ 

(ἴοη, δαὶ ἰῆθθ6 ὕγο βαΐσαρβ ἔθοσα σηθηθοηθαά γοσα 
Δ Ὠηρ ΤΟΤΘ ἰδ ροηθγαΐβ οὗ (δ6 δγιπὶθϑ οὗ {6 γ 
τοϑρϑοῖίδνα οουηῦσιθς ΏΘγα ΤΏΟΥ δαϊιϊθά ἔσο. Νοῖογ 
οὗ ἰδθηὶ 15 δνὸσ βροκθη οὗ 85 δανίηρ ρογίογιηθά ΔῊ 
ἀυἴ165 Ἔχοθρῦ 85 σϑησσγαῖ οὗ 8ὴ δύων, ᾿δάδγθ ἢ δραϊησϑὺ 
8 σϑρο]οιβ Μαγρίδηβ δηά γίνδηδ δξαίπει 186 Ῥεγ- 
5145. 

Νοσ δζα 411] [86 οουηίσίοβ οὗ [ἰ5 διγρίγα πιοπ ϊοηθά 
ΟἹ ΔΩΥ͂ ΟἿΘ οὗ [86 ᾿ηξοτρ(ίοηβ, Ὀαὺ ον ἔμοβθα Ὧ6 οου- 
αποτοά ρα. Αρδίῃ, : ν1}]} Ὅ6 ποϊοά {πα πο ἔνο οἵ 
δα ᾿ἐδῖβ ἄρσθα Ὄχϑοῦν, οἱΐδοσ ἴῃ ἰὯ6 ὩυσδοΓ ΟΓΥΓ ογάοχγ 
οὗ 86 οουηΐτος στηθηϊοηρά; ΟΣ ἀἄο 8411] ἰξχοα 1155. ἴο- 

βεῖδογ τη θηθοη 411 [86 οουηίγί65 πηᾶογ ἴΠ6 ἀοηγηίοη οὗ 
᾿αγῖ5 Ἡγϑίαβρίβ, ἢ15 οὐσῃ 1ῃβοσι ρὑοηϑβ Ὀοΐηρ τυὶζηθ55.. 

ΕὸΣ Βτθῖ, (86 Νακελ-1-Εμδίαηι. ἰηβοτιρίζοη τηδίζθβ 

ἴδγθα αἀϊνϑίοηβ οὗ Π6 ὅδοββ δῃά δάάς [ῆ6 ἤδῆηθβ οὗ [286 
δκαάγα, Ραϊγα, Καηΐγα, Μδοῖγα, αηά ΚΚαγῖκαβ ἴο ἰξοβα 

ΤΑΘΏΪΟΠΘΑ ἴῃ δα Βομίκθη 1ηϑδογρίίοη, νυ 116 1 οσἱδῦβ 

τῆς Μαῖα δηά Μαγρίδηβ. Το Ῥϑῦξθροϊβ ᾿ῃβοσιρεξοη ὖ 
ἀϊνίο5 [86 Ιοηΐδηβ ἰηΐο ἐῆοβα οὗ δα οοπἰϊηθηῦ δηά 
ἔδοβα οὗ ἴα ἰϑαης δηά δάάς Ιηάϊα ἴο {86 1150 οὗ οου- 
αποτοά ἰδηάς; Ὀπὺ οἴδοσγνν δα ϑΕτΘα5 ἴπ πυτδοσ δηά 
ὭΔΙΘ5 ϊ 86 Βοδιδίση, Ὀμπξ οὶ ἴῃ [δε ογάος οὗ [86 
ΠΑΙΏ65. 

Θαοοηαϊν, 1 1] Ὅ6 ποίφρά, δαὶ ἰη ἐῆθ Βοδιςίυη [η- 

βοιρίίοη ᾿λασία5 Ἡγϑίδϑρὶβ τηθη 5 85 βαρ ]θοῦ ἴο Ὦϊπὶ 
οουῃύσιθς οἰδογ ἤδη ἰδοβα ρίνθηῃ ἱῃ ΔΥ οὗ ἰῆ656 1155. 
ΘοὮ ἀγα [86 Αὐἰγατγα (ΒΕΏ. 11, 58). Κατιραάδ (Βοᾶ. Σ, 
27), Οδηδαΐανα (Βεῆ. 111, 65), Νίβαγα (Βεῶ. ;, 58), Ραΐ- 
βῃίνδυναάε (Βεἢ. 111, 42, ροσῇαρβ ἃ οἰΐγ), Ραυιβῃιυναγ 
(ΝΕΈς, 84 ὑβΡβορίθ)ὺ), Εδαρα (Βϑῇ. 1ΐ, 71), δῃά. Ἡνσοδηΐα 
(Βεἢ. 1, 92). ὝΏ:16 τποβῖ οὗ 8656 δ, ἀου 1655, 5 Ὁ- 

ἀἰν ϑιοηβ οὗ [6 στϑαΐοσ οοιπ σας τηθηςοηθά ἰῃ ἴδε 1505, 

Ξ Η͂ ὃν ϑρίερεῖ. 
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[Π15 σδῃ Παγαάϊν 6 ἴῃ6 οα56 στ (δηάδπίανα δηά Ηντ- 
οδηΐβ. Τῶι νὰ 566 ἰδαΐ ας Ηγϑίαϑρίς στη θη ] 5 
ἴῃ 411 [μϊσὶγ-ἴους αἀϊδυίηοῦ οουπίσγιθο; δηα (δ, οοπηῖ- 
ἰὴ [6 Ιαπες δαὶ γογα βυδαϊνιϑιοηβ, ἔθοσα ἀσὰ ἔοσγίγ 
οουηΐγιθϑ 411 ἰοϊά σηθηϊοηδά 1η ἴδ Ῥογβίδη 1ηβογ ρ 5 
8.5. Ὀοΐηρ υὑπάογ δα ταϊα οὗ [868 δτεαὶ Ἰηρ, οὗ Κίηρ οὗ 
Ἰπῆ 65. 
Ὦσ. Ὁχίνοσ ἔασμοσ οἱϊο5 Ἡδγοδοίαβ, δ5 βἰαίίηρ ἐμαΐ 

Παῖς Ἡγϑίαθρὶβ αἰνι θα Ὧ15 Ἰσπηράοσῃ ἰηΐο ὕνθηῖῦ 
δαίσαρίθβ. Ἡδγείη, Ὦγ. Ὀσίνοσ 15 οοσγεοῦ 1 15 οἶϊα- 
ἴοῃ. Ἡονονεσ, Ὀεΐογα ἀβουβθίηρ [Ὧ6 Ὀδαγίηρ οὗ [815 
οὐ {86 τηδίίοσ Ὀεΐοσε 115, γα 5411 χυοΐξ [86 ραϑϑαρο δ 
Ἰδηρίῃ δηά δηϊγεῖν. ἔσγοσι Ἡθγοάοϊυβ, Βοοῖς 1Π1|, 89-97, 
ΟὐγΥ 5 ὑγαηβίαιίοῃ. ἴασὶυβ 

σοπϑίϊαϊεά ἔπθηΐν ρονοσγητηθηΐβ, ὩΙΟΏ ΤΠ 6Ὺ ο4116 ἃ βαίζαρίεβ; 

δηᾶ Βανίηρ οοηϑυϊαϊεά [Π6 ρονογησηθηΐβ δπά κοῦ βονθγηοσβ 
᾿ΟΥΟΣ {Πα πὶ, ἢ6 δρροϊηϊεά ἐτὶθαΐοα ἴο 6 Ῥαὶά ἰο Εἰτα ἔσγοχῃ 

Θδςῦ παίΐοη, Ὀοϊῃ οοπηθούηρ ἰὯ6 Δἀ]Ἱοϊηΐηρ ρεορία τὶς [8 
βανοσαῖ ἡδίϊοηβ, δᾶ ογαϊετηρ βοὴ περ οσίῃρ ρεορίβ, "6 
ΒηΠΟΧΟά ἰο βοζῆθ οἰεσβ [πδὺ ψψοσα σπῖοσα στοσηοΐθ. Ηδ ἀϊ5- 
ὑσϊραϊεα 6 σονογητηθηΐβ δηᾶ ἰῃε δηησδὶ ρΡαγπιθηΐ οὗ 
ἰσῖραΐα ἴῃ {8 ξο] οννίηρ παῆηοσ. δας οὗ [Π6πὶ 85 οοηΐσὶ Ὁ- 
αἰοά 5] νοῦ πνεσὸ τοαυϊσγοά ἴο ῬΔΥ 10 δοοογάϊηρ ἴο {π6 5ἰδηά- 
ατὰ οὗ {ῆ6 Βαδυ]οηίΐδη ἰδοῦ; δῃᾶ δυο δ8 οοηἰ αΐςά ροΐά, 
δοοοσχγάϊηρ ἴἰο ἰῆ6 Επροῖς ἰαθηῖ. Τῇ Βαδρυϊοηΐδηῃ ἰαϊθηὶ 
ἶθ 6414] ἴἰο βενθαΐν Επροὶς στη. υγίηρ ὕπΠ6 τεῖρῃ οὗ 
γσυβ, δῃᾶ αδἰοσνασζά οὗ σδῦρυϑβαθ, ἔπεσα σατο ηο ἔχοά 
του! οη5 ἢ τερασζά ἴο ἐπραΐα, θα ΠΕ Ὁτουρῆὶ ἴῃ 
Ῥτεβεηΐβ. 7η οοηβθαύδηςα οὗ [15 ἱπηροεϊ οι οὗ ἰσραΐο, δά 
οἶδβες [Πΐπρβ οὗ ἃ βἰαατ Κιηά, ἴπ6 Ῥεσγβίαηιϑ βὰν ᾿δῖῖα8 
9 ἃ ἰγϑάδγ, Οδίαρυβαβ ἃ σηδϑίοσ, δά Ουγὰβ ἃ ἑαΐδοσ. 
Το ἤτϑί, θδοδιβα ἣθ στηδάς ρσζοῆϊΐ οὗ βνοσυίμῃίηρ; ἴδ βεοοηά, 

Ῥοοδίϑα δ6 γγ͵χδϑ βονοσσα δηά δγορδηΐ; δε ἰῃϊγά, Ῥδοδῦβα ἢ 
Ἧ45 τ], δηᾶ αἰνσαυβ αἰτηβά αὖ ἔῃ βοοά οὗ 15 ρεορίβ. (90). 
᾿α 866 ΒΙκ. ΠῚ, 86. 
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Ετοσῦα ἴδε Ιοῃΐδη5, δα Μαρηδϑῖαϑ ἴῃ ΑΞι8, ἐπα ΖΞ ο]14:5, ( ασί- 
85, ὑγεία, Μιίγεηβ, δᾶ ῬΑΣΩΡὮΥ]Δη5 ([οΓΣ ομα δηά τῆς 
δῖα ἰσιραῖθ νγὰ8 ἱπιροβαά οὐ βου 411) ἔοσο σβσηο ἰΏ ἃ σὸν- 
Θοι6 οὗ ἔους υαυηάτοά ἰδ]6 πη 1ῃ δἰἵΐνογ; (Π15, ἴδ π, οοσηροβοά 
ἴπ6 ἢγεὶ ἀϊν᾿ϑίοη. Εσοσι ἴδ6 Μγεβίδηβ, [ων άϊδηβ, 1,ἈϑοῃΐδΏ8, 

Οδραϊΐδηβ, δά Ἡγνροηπίδηβ, ἄνα μυηάτοά ἰαϊοηῖβ; ὑΠὲ5 τγὰϑ8 
86 δοοοηῃά ἀϊνὶδίοη. Ετσοσὰ πὸ Ηο] ρου δη5, το νεῖ! 
οἱ {86 τἰρμῦ 85 μα 5415 ἴῃ, 6 Ῥασυριδῃβ, [6 ΤΉΣΔΟΔΏΒ ἱπ 
Αϑβία, Ῥαρβίδρουΐδηβ, Μασίδαπγηίδηβ, δῃάᾶ ϑυσίδῃβ, ἔδεσε 
Ὑ7Χ85 ἃ ἰσθυΐο οὗ σοα υπάτοά δηά εἰχὶν ἰαϊεηῖϑ; [15 νυὰ5 [6 
(εἰτά ἀϊνιΞκίοη. Ετοῖλ ἐδα ΟἹ] οίδης, ἰῆσοα δυηάτοά δηά 

δἰχίν ὙὮ16 ΠΟΣΘΟΘ, ΟἿΘ ἴοσῦ οὐ σν αν, δῃά ὄνε δυηάτοά 
ἰαἰοηΐϑβ οὗ βιἵνοσ; οἵ ἔῆεβα ἃ δβυηγοά δηά ἰοσίυ τεσ οχρει δά 
οἱ ἐδα οἀνϑῖσυ, ὑπαὶ συατάεα π6 ΟἸΠοΐδη5᾽ ἑοσσίϊοσυ, δηά [6 
τουϊδίηϊηρ [χες Βυηάτεοά δηά εἰχίν ψοΐ ἴο ᾿ασίαβ; [15 
γ85 ἴα ἔουτσίς ἀϊν!5ίοη. (91). Ετοσα [π6 Οἵγ οὗ Ῥοδεϊδεΐυ τω, 
ὙὩΟ Ατρδι!]οοῖιι5, δοὴ οὗ Ασωρδίασζαυβ, ἰουηδεά οὐ ἰδ 
οοηῆηθβ οὗ ἴδε ΟἸἸοΐδη5 δηᾶ ϑυσίδηβ, Ὀορίηΐηρ ἔσοσω 815 
ἄονψῃ ἴο Ερυρί, Ἵχοορί ἃ ἐϊβίσίος ὈῬεϊοηρίῃρ ἴο Ασδῦϊῃβδϑ, 
ΜΙοὮ τγᾶ5 Ἵχοσιρῦ ἴσου ἰαχαίου, νγ88 ρδἱά α ἰσίδυΐε οὗ [χες 
δυηάτοά δηά δέξν ἰαϊοηῖβ; δηά 1 [815 ἀϊν πίοι 15 ἱποϊυ6ά 41] 
ῬΒορηϊοία, ϑυσγία νυ ςἢ 15 ο811.4 Ῥαϊοκῦπο, ἀπά Ογρσζυβ; {115 
γὲ5 86 ΒΓ ἀϊνίβίοη. στοὰ Ἐγρυρὶ δηά ἰδὲ 1 γδης 
Ὀογάοσσησ οἱ Εργρί, δῃ)α ἔσοῃι ὔὔυσγοῦα δά Βδζος (ἔοσ {656 
ΕΟ δηηοχεά ἴο 6 Εργυρθδῃ ἀϊν:β:οη), δοοσυεά βϑονεῃ 
δυηάγτοά ἰαϊεοηίβ, Ὀοϑίθ5 186 σονθῶσθ δγιϑίηρ ἔσοσα [,μ8Κὸ 
ΜΜοοσίβ, 1 οἢ τγᾶβ ἀοσγίνοά ἔσοσῃ ἐπ ὅ5}: ἴῃ δά ἱτίοη, [ΏΘΏ, 

ἴο [15 ΣΔΟΏΘΥ͂, δηᾶ δα ἤχοά βυΡΡΙ͂Υ οὗ οοσγῃ, ἴοσο δοοσυεά 
δανθῃ διιηάτοά ἰαἰοηῖθ; ἴοσ ΠΟΥ ξυση ἢ 1 δά ϊτίοη 20,000 

ΤῊΘΑΞΏΣΟΘ. οὗ σοσγῇ ἴοσς [86 Ῥοσβίδῃϑ ὙΏΟ ΟΟΟΌΡΥ ἴδ6 ψὮ16 
ἔοτγίσοβϑ δ Μϑιλρδϊβ, δηά ὑμοὶσς 411165: 1819 τ,χἍάβ [86 5 Χ(Ὦ 

ἀϊνιβῖίοη. 8 ϑαιίίαργάξ, Οδιηάασίδηβ, ᾿δάϊοβ, δηά 

Αρασγγίξβ, οϊῃηθά ἰογσοΐβοσ, οοηϊσ θαϊοᾶ οὔ δυπάγοά δηὰ 
δονθηΐν ἰαϊοηΐς; [815 νγᾶϑ8 δα ϑενθης ἀϊνιϑίοη. Ἐσοσῃ ὅ0.58, 
διά [86 τοϑὺ οὗ {π6 οουηῖσυ οὗ μα Οἰββϑίδῃβ, (στο υηάτεοά 

ταϊοηῖβ; [18 νγᾶβ δα εἰρδ τ ἀϊνίβιοῃ. (92). Βτοσα ΒαΌνοΣ 
δηά [πὸ τοϑὶ οὗ Αβευσία ἴπαζε δοοσυεά ἴο δἰπὶ ἃ ὑβουβαῃά 
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ἰα᾽εηῖβ οὗ δῖνος δηά ἄνες ἢπηάτεά γοιηρ οὐηιςοῦβ; (815 ττᾶ8 
186 ΙΩΤΉ ἀϊνϑίο. Ετοῦὰ Εοραΐδῃδ δηά ἰδ τεϑὺ οὗ Μϑάϊα, 

δηά [86 Ῥαγοδηΐϊδηβ δῃᾷ Οσδβοοοσυρδηίεαβ, ἔουσ δυπάτοά δηά 
ΒΕ ἰαϊοηΐβ; πὶ νγὰβ ἴδ ἰδηςῃ ἀϊνϑίοη. Ὑδα Οδϑρίδῃβ, 
Ῥαιϑῖος, Ῥαηυυτηδίπίδηβ, ᾿λαγιΐθβ, οουϊσι δυϊίηρ ἰοροῖδοσ, 
Ῥαϊά ὕτγο μυηπάτεοά ἰαϊεηῖπ; {815 γγαὰ5 [86 εοἰδνθης ἀϊν βίο. 
Ἐτοῦιὶ ὑ86 Βαοίσίδηβ δἃ5 ἴδ 85 ἰδ Δορὶββ νγχαὰβ ἃ ὑσυΐα οὗ 
ἴσο δυηάτγοά δηά βἰχὺυν ἰαἱοηΐβ; [815 γγχὰϑ8 [86 ὑνο  ἢ αὐν!]- 
βίοι. (932). Ετοιῃ Ρβοίγίοδ, δῃά 6 Ασσηβηΐϊδηβ, δηά [86 
ΠΟΙΡΉΡοτίησ Ῥδορῖίθα 85 ἴδσ 85 ἰδ Εὐχίηθ ὅ6εα, ἴοι ἢυη- 
ἅἄγοά ἰαἰοηΐς; [815 ψγὰβ ἰδ {πιγίθοη ἢ ἀϊνϊβϑῖΐοη. Βτοσα [86 
ϑαραγίίδηβ, Τδαϊηδηθδηβ, ϑαβδηρθδηβ, Ὁΐδηβ, Μυοΐδῃϑβ, 

δηά [ἢοβα γγ8ο ἱπῆδοιϊ [6 ἰ5]αη 459 οὗ 86 Ἐθά 868, ἰῃ ΕΘΝ 
ἀῃ6 ᾿ΐηρ βοιι65 ἰσαηβροσίεα οοηνςοῖβ, ἔσοσα 411 [6536 οϑῖὴθ ἃ 
ἰρθαΐα οὗ εἷἱχ δυηάτοά ἰαϊοηΐπ; ἰῃἰὶ τγὰβ [86 ἰουτζίεοηςα 
ἀϊνιϑῖοα. Τδα ϑϑος δηά (δϑριδηβ ραϊά ἔπτὸ δυηάτεά δηά 
ΒΕ ταϊοιαῖβ; [815 γγχὰ5 ὑπο ἔθος ἀϊνίβίοη. ὙΤΏ6 Ῥαγίβίδη5, 
ΟΒοτγαϑιηιίβδηβ, ϑοράϊδηβ, δηά Ασίδηβ, ἰσεα μυηάτεοά ἰαἰοηΐβ; 

[15 γγᾶβ ἴΠ6 5ἰχίθοη τα ἀϊνίβίοη. (94). ΤΏ Ῥαγίοδηϊδηβ δηά 
Αϑιαιὶο ΕτΗϊορίδηβ ραϊά ἔουσ Βπηάτεά ἰαϊοηῦβ; {815 γγὰ5 [26 
βονθηΐθθηῖ ἀϊνιϑίοη. ΤΏ Μαϊἰϊοηΐδηβ, ϑαβρῖσο, δηά 
ΑἸατοάΐδηβ ψοσα ἰαχεά δ ὕτο Βυηάτγοά ἰαϊφηΐδ; [815 γ85 [86 
οἰρδίθοι ἢ αϊνίβῖίοη. Εσοσλ ἰΐε Μοβοδίδηβ, ΤΙΊΌΔΓΘΏΣΔ:5, 

Μεοσζοηίΐδηϑ, Μοβυηοθοίδηβ, δηά Ματγβίδηβ, σε δυηάσοδ 
ἰαϊοηΐβ όσα ἀοιηδηάδοά;; {815 5 (86 εἰποίθοηϊῃ αἰν:βιοη. 

Οὐ ὑδα [ηδῖδηβ ἴπ6 ροραϊδίοη 15 ὉΥ ἔδσ πε ρσθαϊεβὶ οὗ 4] 
ἡδύλοηβ όσα χα ἵηον οὗ, δῃά {εν ραϊά ἃ ἰσϊθταῖα ῬσοΟΡοσ- 
ἐἰομδῖν ἴαγῦρογ ἰδδη 8411 86 τοϑ-ἰἤσοο μυμάτεοά δηά εἰχῖν 
ἰαϊοηΐβ οὗ ροϊά ἀυκῦ; [815 γγὰ5 [86 ὑνθης ἢ ν᾽ϑοη. (95). 
Νον [86 Βανγυοηΐδη βἰδηάατγά, οοσηραζεά τι {86 Επδοὶς 

ἰδἰοηῦ, τλδῖκοβ 86 ἰοΐαΐ πἰηθ ἐμοιβαηά ἔνα δυπάτεά δηά 
Το ἰαϊδηΐβ; δῃά ὑπ ροϊά, οϑιϊτλαϊθά αἱ ἐπγίθοη ἰἰπηθ5 [86 
ναΐαα οἵ 5 νοσ, δε ροϊά ἀποὺ νν111 Ῥ6 ἔομηά ἴἰο διηοιηΐ ἴο ἔουΓ 
ἐποιιβαηά 5ἰχ Βυηάδτεά δηά εἰσ Επροῖὶς ἰαϊοηῖβ. ΤΏογο- 
ἔοτγο, ἱξ ἴῃς ἰοΐα] οὗ 411 ἔε58 γε οοσιραίεά ἱορεῖδοσ, ἔουσίοοη 
τῃουβαπά ἔνα μυπάτεοά δηά εἰχίν Επῦοϊς ἰδίθηΐβ τσοτα οοΐ- 

Ἰεοϊεά ὃν Πατῖυβ 5 δῇ δηησδΐὶ τ αΐο; δηάᾶ ρα ςϑίηρ ον σ ΒΌΣη 9 
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1659 ἰδῃ 656, 1 ἄο οὗ τπιορηζζοη ἴἤστ. (96). Τὶ ἰπθυΐα 
δοοσιιοά ἴο δτῖυ5 ἔσοσι βία δηά 8 5811 ρασί οὗ {λῆῦγα; Ὀπῖ, 

ἴῃ ἴπ6 οουζθα οὗ ἐϊπιθ, δηοίΐμοσ ἰσρυΐα δοοσυρά ἔσζοσῃ ἐδ 

15]1ηᾶς δηᾶ πα ᾿πηπαριζβηίβ οὗ ΕΌσορα 85 14. 85 Το ββϑῖγυ. 
Ταῖς ὑσδαῖα π6 Κίηρ ὑγοαϑῦζοβ ΠΡ 1 [6 [ΟΠ] Οοὐπρ τη ηηοΓ; 
Βανίηρ τοὶ 1, Β6 ῬοῦΓΒ 10 τῃἴο οασίθθῃ 18:5, δῃ μαν]ηρ 
ΔΠ1ςἅ τὖ, ἢὯ6 ὕαϊκοϑ ΔΤΑΥ [δα οαγίδθῃ στοϊᾶ, δὰ ποθ δ6 

ὑγδῶΐβ ΤΏΟΠΘΥ, δ6 ουὖβ οβ 50 τι ἢ 85 δ6 τυδηΐβ ἔσοτι {ΐἴτηθ ἴο 
Εἶτα. 

(97). Τ656, [μθῃ, ψεσα ἴπ6 σονοσησηθηΐβ δηά [Π6 ᾿τηροϑὶβ 
ΟἹ οδοῦῇ. Τα Ῥοσγβίδῃ τοσσιοσυ δἷοῃθ ᾿85 ποῖ Ὀθθῇ τλθη- 
[᾿οηρἅ 49 5 Ὀ]6ςΐ ἴο ὑσιρυῦθ, ἔοσ [Ὧ6 Ῥεοσβίδηβ ὁοσΌρΥ [μεῖτ δά 

ἔτοο ἔσγοτι ίαχθϑ. ΤΏΘΥ, ἰηδθοά, νοσα ποὺ ογάσγεά ἴο ῬΔΥ͂ ΔΏΥ͂ 
ἰπρυΐα, Ὀαὺ Ὁσουρῃΐ ρἰἐΐ5. Τδα ΕΠΗΙορίδηβ Ὀοσγάογιηρ οἱ 

Ἐργρὺ, νου Οδηϊῦυβοβ σα άἀπεά θη 6 πιδσομοά δραϊηβὲ 
[6 Μδοζοῦδιδη- Εἰ ΠΙορίδηβ, δῃὴὦ στο ἀνθ] δρουΐν δ6 
βϑδοζρά οἱζΥ οὗ Νγβα, δῃά οοἱθοσαία ἔοϑίλναϊς οὗ ΒδοἊοοῃυϑ--- 
[8656 ΕἸΒΙορίδηβ δηά ἐποῖῦ Πρ ρΡΟΙΒ (86 ὑΠ6 56πὶ6 ρσδΐῃ 85 
ἴδε Οαἰαηύίδη 1ηάδϊδηβ, δηά ἵνα ἴῃ βυρίοσσγδηθουβ ἄνερ 8 
- οί [8656 Ὁγίηρ Ὄνοσυ [σά γεασ, δηᾶ δ ν οοηἰϊηποά ἴο 

ἅἄο 580 ἴο τὰν ἰΐπηθ, ὕνο ομοθηΐοθς οὗ υαητηοϊΐεη ροϊά, ἔτνο 
δυηάτεά ὈΪοοκβ οὗ ορον, να Εἰ ορίδη Ῥουβ, δηά ὑσοηῖν 
ἵατσε εἰδρβδηΐβ᾽ ἴ.5Κ5. ΤΏ ΟΟἱςοδίδηϑ τ ροσοά ὑποζηβοῖνοβ 
δῖλοηρ ἰῇοϑα ΏΟ ραν ὑσγοϑθηΐβ, 8ἃ5 Ὑ65]1 δ5 86 οὶ οσίηρ 

ὩΔίΙΟΩΘ, 85 18. 85 Μοιυηΐ (δυοδϑαβ; ἴοσ ἴο [815 τηωουσηΐδὶῃ 

[π6 ἀοτχιϊπιοηβ οὗ Ρεσγβία οχιθηά; Ὀπὶ ἴΠ6 Ῥβορῖβ ἴο ἐπ Ὡοσίῃ 
8146 οὗ ἴα Οδύοδϑυβ ῬΔΥ͂ τὸ τεραζά ἴο ἴδε Ῥεοσβίδῃβ. Τῆοβα, 
ἰζδη, ἔος πὸ ριϊ5 ΤΕΥ ἱτηροβοά οὐ ἐδεοζηβοῖνος, Γσηϑηοά 

δνθα ἴο ΓὨΥ̓͂ Οἶσθ, ον ΘΤῪ ἔνα γϑασγβ, οὐδ δυηάτεά Ῥογ5 δῃηά 
οὔθ δυπάτεά νἱτρίῃ5. ΤΏ Αταρίδηβ δῖ5ο ἔπγηϊβῃθα ΘνΟσΥ 
γε ἃ ἰδουβαη ἃ ἰαΐοηΐβ οὗ ἔσδηϊσησθοηβθ. ΤΏοβο, ἤθη, 
Ὁτουρΐ ἴο ἰδ6 'σηρ ἴδ6 δῇονα γμἱἔϊβ, Ὀϑϑι θα ὑπ ὑτυΐα. 

ΒΥ οοτηραγίηρ ἰΐθθθ βαΐσγαρίθβ. οὗ Ἡοδσζγοάοϊιαβ ἢ 
πα οσουηύσιοθς σηθηϊοηθδά ἴῃ [26 Ῥογβίδῃ ᾿ηβοσιριίοηβ, ἐΐ 
Ψ11 Ὀς 5θϑη, ἄσϑῖ, (αὶ Ἡδγοάοίαβ βογηθιτηθς ἱποῖἀδ5 
ἔγνο ΟΣ τοσγε οὗ ἰδ οομηΐσιθβ πδιηθά Ὁγ Πδγίις ἴῃ 
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ΟὔΘ οὗ ἢῖ5 βαΐσγαρίθβ. ΕῸΣ οχϑῃγρίθ, [6 ἰχίθοητῃ 
ΒΘΊΣΘΟΥ οὗ Ἡδγοάοϊαβ δγηῦγαοθς ἴουσ οουηΐσίοβ οὗ [ῃ6 
ἱμϑοσιρυίοηβ, Ρασγίῖα, Οδοσγαβηηα, ϑοράϊαηα, δηά Ασίαδ; 

186 βανϑοηΐῃ οοηϊαϊηδά [Π6 ϑαϊϊαρσγίς, δηά ἰῃ6 δηάδι- 
8ΔΏ5 85 Μὰ] 85 ὕνο οἴμοσγ ρϑορίθβ ποῖ σηθηϊοηρά οὐ [δ6 
Ιηοητηθηΐβ, ἴο τ, τἰῇ6 Τϑδάϊος αεπά [6 Αραγυίθ; 

δρᾶ [86 ἐουτίοοης ἢ οοηίαϊηθα 86 ϑαταηρίδης (Ὀσδη- 
οἰδη5) δῃἃ Μυοίδης (Μϑδοῖγβ) οὗ ἰδ6 Νακε}-1- ΚιμδίαηΣ 
ἱἸηβοσιρίίοη, δηά, αἷβο, 86 ϑεραγίίδηιβ, ΤΠδτηδηθβϑῃβ, 

τὐδης, δηά ἴῃ6 ἱπμαδιίδηῖ οὗ {πὲ 15]3πη8ς οὗ {π6 Εοά 

968. 
ϑοοοῃηάϊν, τὴ6 τηοηυστηθηΐβ τοθη του βοὴ σου ΣΙ 65 

ὙὨΏΙΟΏ. Ἡροτγοάοϊιβ ἄοθϑ ποΐί. ἘΕῸΓγ δχϑηρίθ, Ασϑοδοβὶδ, 
Μεΐίκα, ϑραγάβᾳ (}), [δε Ῥβίνγα, [μ6 Κα βῃῖνα ((ἰββίδηβ ἣ), 
δῃηᾶ ἰῃ6 ΚΚαγίκαϑβ. 

Τηαάΐϊν, Ἡδγοάοςιβ Ὡδῖγθ5 θην οουηΐσιοϑ δηά ὄνθῃ 
ὙὮΏΟΪα βαΐσαριθϑ ΨΏΙΟΠ ἀγα ἢοῦ ῃδιηθα οὐ 6 πιοπι- 
τθηΐβ. ΕῸΣ δχδηρίθ, οὗ [6 ἔνθ οουηίγιθβ ἡδιηθδά δ5 ἰῃ 
[1 βοοοῃά αν βίοη, οσ βαίσαρυ, οὗ Ἡδγοάοζιβ, ποῦ οὔδ 15 
[ουπά οὐ Δὴγ οὗ [86 ᾿ηϑοσιριίοηθ. ὙΤνο οἱ {π656 οοπη- 

ΕΥ165 ἀγα ὕμοβα οὗ π6 ἔβην ΜΜγείδηβ δηά 1,γἀϊδης 
δά δα οἴδοῖβ τ ἰῆοβϑ οὗ πὸ υηΐδιηιν]Ἕατς 1,Δϑοηΐδης, 
Οδραϊίδηβ, ἀπὰ Ἡνρθηηίβηβ. 

Αρδΐίη, Ἡδσγοάοϊυβ αἰνιἄος Αϑία Μίηοσγ, οὰ [ἢ ἤθᾶσ 
8146 οὗ [6 σῖνοσ Ηδῖγβ, ἰηἴο ἔουγ βαύσαρίθϑ; τνογοαβ ἰη 

ἰΠὶ5 τορίου, ἐὯ6 ἱηβογίρίίοηβ οὗ αγίς Ἡγβίαϑριβ πιθη- 
τἰοη οὐἷν π6 Ιοηΐδηβ δηά [π6 Οαρρϑάοοΐδῃβ. 

ΤῸ ψ}] ὍΘ 5θθῃ ἰῃδὶ ἰπ6 ἰαϑιίσοην οὗ ἢ ογοάοϊιϑ ἄοο5 
Ὠοῦ ἄρτθα ἢ (δαὶ οὗ 86 Ῥογβίδῃ 1 ϑοσιρ οη5 85 ἴο [6 
ὩστηΌοΓ δηά [ἰπὶϊΐς οὗ ἴπ6 βαίΐσζαρίθϑ, θνθῃ 11 γα βῃοιυά 

δάτυ ὑπαὺ [6 1ϑοσιρίοΩβ ὅο τοΐοσ ἴο βαίσγαριθϑ δἱ α]], 

ΜΘ Ώ ΠΟΥ͂ πδῖδ ἰπ6 οουηΐγιθς ψὨϊοῦ βυρηγ 6 ἴο [86 
γαῖα οὗ ἴπ6 Ῥοσγβίδῃ [ἱησ. 

ἙΕατίδοσ, δηά βηδν, ἰοὺ 115 5. ἰδεῖ ἰΐ βθθῃγβ ἴο 8 
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ἱτηροββῖδῖα, τὶ οὐγ ὑσοϑοηῦ Κκηονίθαρα οὗ [86 σδοῖα 
δ )]6οῖ, ἴο τϑοοηοσῖθ 86 5ἰαιοιηθηΐβ οὗ Ηοσγοάοϊιυβ δ5 
ἴο δ ἡυσθοσς δηά οχίθηϊ οὗ [6 βαίσχαρὶθϑ 85 γθοοσγάθά 1ῃ 
Βοοῖς ΠῚ, 89-97, τὶ ἰδοβα τηϑδάθ ὉΥ δἰπὶ ἰπ οἵδε 
Ῥΐδοοθβ, οσ τὶ ἴδοβ6 δά Ὁν ΤὨαυογάϊάοθβ, ΣΧ ΘΩΟΡΠσΏ, 
Ατγίδῃ, δηῃᾶ ϑίγσαρο. Τὰ ονϊάθηοθ βϑθοτὴβ ἴο 5ΠΟΥ 
δι [1κ [π6 σονογησηθηΐβ οὗ ϑαγροῦ ἴπ6 ὩυσηΡοΣ δηά 
οχίθηϊ οὗ [86 ξΞαίσχαρίοβ νγὰβ ἃ δι ηρ αὐυδηῦ ιν; δα 
ἃ βαῖχαρ τοϊρῆϊ ἤδνο βαίγαρϑ ὑπᾶρθγ δίστη; ἰδαὺ [Ὧ6 Ὡδῖηθ 
δαῖσαρ ψ͵ὲ5 1Ἰηδοβηῖϊο, δα οογγοϑροηάδά Ὡοῦ τ σε ῖν ἴο 
[86 “λαξηπηξ δῃά δεῖ ῥίμαϊἧο οἱ [86 ΑΞϑουσίο- Βαυ]Ἱοηΐδῃς, 
Ῥαΐ ἴο [Π6 ϑαΐσχγαρϑ, δοξοῃβ, δῃά Ὠγρδαζοδοηβ οὗ [86 

Ογθοῖβ δηά ἴο [86 5δίσζαρϑ, βαρϑῆβ, δῃιὰ ροδβοίῆῃβ οὗ (86 
Αγδιχαὶο οὗ ᾿ϑδηΐοῖ: 9ὸ ἰμαῖ, ἰῃ οοῃοϊαβίοη, 76 ΤΏΔΥ 54Υ͂ 

ὙΠ ϑοπηα ἄσρσθα οὗ οοηβάσδηοο, (δαὶ π6 οα56 δραϊηβῦ 
ἴδ ροβϑι ΣΠ ὴ οὗ [6 αρροϊπίτηθδης Ὁν Πασγί5 ἴῃ6 Μαϑάο, 
8 5ι0-Κίηρ, βαύσαρ, οἵ δεῖ ῥιμαϊΐί, αλᾶθσ Ουσγιβ, οὗ 120 

βαῖσαρϑβ υὑπάοσ εἶτ ““ἴο 6 ἴῃ 411 Ὠϊ5 Κίηράοσῃ᾽ 15 Ὡοῦ 
βυρροτγίοά ὈΚΥ ἰδ οντάδηοθδ. 
ΤΏ Ῥοοῖκ οὗ ΤΠ δηΐϊοὶ βανβ ὑπαῦ βίο δὴ δρροϊηϊσηθηΐ 

ν85 τη δϑάθ. ὮνὟε αν οηδοανοσγοά ἴο βῇον, ὑμδὲὶ ἴδοσο 15 

ποϊδίηρ ἰῃ ἰδηρθδαρα ΟΣ Ὠἰβίοσυ αραϊηϑδῦ [Π6 Ῥοββι ΟΣ 
οὗ βυιοῦ δὴ δρροϊηίσηθηῖ. 0211], ὑμποσγοέογθ, γοοΐς, ποῖ 
ἐῤ56 ἀϊχης αὐὰ ἀϑβογίοηβ, οδη 6 ὑγτοάπορά ἴο 5Π0ν7 ἰῃδὶ 

186 Ῥοοῖκ οὗ Πϑδηΐοὶ 15 σσοῦνρ, δηά (δαὶ (815 κἰδίοσηθες 
ψἢ τορασζά ἴο βαίσαρϑ οδηηοῦ ὃ6 ὑγιθ, γα ἢορΘ, ἰῃδὶ οὖγ 
Τοδογβ ὙΣ]1 αρτθο Σἢ ἃ, ὑπαὶ δοοογάϊηρ ἴο {Π6 ἴατγβ οὗ 

ονϊάθηςθ, 6 δζὸ 10υξ 1864 ἰη ποϊάϊηρ ἴο [6 νϑγϑοῖῦ δοά 
᾿ἰβίοσιοἱν οὗ δη. νἱ, 1, θη 1 βαγϑ: δαὶ “1 ρ᾽οαβοά 

Πασίαβ [6 Μεάϊΐδῃ, οἢδΡ. ν, 31] ἴο βαῖ ονὸσ [8 κίηράοπι 
8η Βυηάτεά δηά ὑνοηΐν ῥσχσίποθϑ (βαίσαρ5) το βῃμουϊά 
Ὅ6 ονδσ ἴ86 ψῇοΐο Κιηρσάοχῃ.᾿᾿ Τῇ θυγάδη οὗ ὑχσοοῖ σϑϑῖϑ 
ρου ἔδοξα ψὯο 855811] (6 νϑσϑοῖῖν οὗ (δὲ5 βἰδιοχηθηῖϊ. 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΧΙ 

ὉΑΞΒΙΌΘ ΤῊῈ ΜΕΌΕ ΝΟΤ Α ἘΕΕΙΚΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ὉΑΒΙΌΘ 

ΒΗΥΘΤΑΘΡΙΘ 

ΝΙ. [ 15 δϑουσηορή, ξυσγίδογ, δαὶ “Θασί5 6 Μεάδ 

15 ἃ ταβϑοϊζοη οὗ αγσία5 ΗἩγϑίδϑρίβ. ᾿Σ 
ΟΟδη [86 δαΐποσ οὗ [86 οἤαγρο οὗ 015 οοῃἔαβίοη οὗ {86 
το οηβῆὶρ Ὀοΐνγοο ᾿δγὶι5 δῃά Χογχο τοί 566, ὑπ 1 
[86 δαΐδος οὗ πε Ῥοοῖς οὗ Πϑαηϊοῖ ἀϊά ποῖ Κῆον τόσο 
δῦρουΐ Ἰλᾶγῖ5 ΗἩγϑΐαϑρίβ θδη ἴο ΒΌΡΡοβϑ [δαὶ ἣθ νγβ [86 
502 ἱπείθδά οὗ π6 ἔδίποσ οὗ Χογχοϑ, (μαῖ Παγίυς Ηνγ9- 
ἴδ5ρ1Ὶ5 ψὰ5 ἃ ῬΟΟΣ βυ]εςοὶ ἔογ τοβοοϊίοῃ ἰηΐο [86 ραϑὺν 
ϑοδ αἰδοσαρδήοιθς Ὀδίνοοη σοβϑοῖοσ δηά σγοβοϑοϊθα ἃσα 
ἴο 08 βυδποϊοηῦ ὑχγοοῦ δαὶ 20 βιιοῦ γοβοοίζου νγὰβ σηδάϑδ. 
[κε πιῷ ἱπαιύγο ἤθη: ͵δαῖ ον:άθηοα αν να, ἰῇ ἴῃ Ὀοοΐκ 

οὗ ᾿ϑδηϊοῖ, ἰδδὺ 115 δυυΐῃοσ Κηθν δην πίηρ δρουῦ Πδγ5 
Ἡγβίβδϑρίβὺ οσ ὑμαὺ ἣ6 τοβοϊοά Ὀδοῖς ἴπ6 νοσγάβ δῃά ἀβθεάϑξ 
δηά οἰγτουσησίδηοος οὗ αι ΗἩγβίαβρίβ ἴο 15 βῃρροβί- 
ἐἱθουβ ποτηοηγτηουβ Μοάθ ΑἹ] [διαὺ 15 τοοοσγάδά ἰῇ [Π6 
Ὁοοῖς οὗ ϑδηϊοὶ νυ στοραγά ἰο ασ5 ἰῃ6 Μαεάδ δγὰὸ [Π8 
[ο]ονίην ἔδοῖβ: 

Εἰγϑῖ, δα σϑοοῖνθά τῃ6 κίηράομῃη, ἈρΡΡασθη νγ 85 186 
ἱτητηθάϊδίθ βοσοσσϑοσ οὗ Βοβηδζζαγ, [6 Ομδϊάδδηῃ Κίηρσ 
(οδαρίος ν, 31). 

ΘΟοΟΠΩΑΪΥ, Ὧ6 ψ5 τηϑδάθ ᾿ΐηρ ονὸσγ [86 τοδίπι οὗ {86 
Ομαδίἀθδης (χ, 1). 

5.866 Ρ. 162 δον. 
221 
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ΤῊΪταϊν, ἢ νγα5 θοαὶ 62 γϑαζβ οὗ δρ6 δ ἴδ6 {{π|6 6 
Ὀδοδπια Κίησ οὗ {815 τϑαΐτι (ν, 231). 

ἙἘουτγίηϊν, 1 οΙθαβϑά {15 ᾿ϑαγίιι5 ἴο δοῦ ονδὸσ δ᾽5 γϑαϊτὴ 
120 β8δίσβῃβ ο ββοιυά 6 ἰξὩγουρβουῦ ἰἢ6 ψδοΐς κΚίηρ- 
ἄοτῃ (νὶ, 1). , 

ΕἸΠΏΝ, ονὰσ ὑπθθ6 βϑαΐσαρϑ ἵβοσα τσοσα [ζσγοα ὑσγοϑὶ- 

ἀδηῦῖς (νὶ, 2). 
ΘΙχίῃϊν, [656 βαίγαρβ γοσα ἴο σῖνα δοοουηΐ ἴο (8656 

Ῥτοβι ἀθηΐβ ὑμαῦ [6 Κίηρ 5ῃοιἹᾶ αν πὸ ἄδγηδρο, (νἱ, 2). 
ϑονθηϊηΐν, Ὠδηΐοὶ νγα5 ομα οὗ [8656 ὑγοϑ ἀθηΐβ (νἱ, 2). 
ΕἸΡΏΛΩΪν, Ὁ δηῖθὶ τὰ ἃ ἔπίθηᾶ ἴο ὑδ6 Κίηρ (νὶ, 14, 

16, 20, 22). 

ΝΙΩΙΠΥ, Ὁ δηϊοῖ οοηδβιτηθάᾶ δᾶ εἰσοηρσίποηθα [6 

Ἰηρ (αἱ, 1). 
Τεηϊῆῖν, ΤΠ δγί5 βδουρδὺ ἴο βοὺ ᾿ϑδηΐθῖ ονοσ ἰδ6 τδοῖθ 

τοδίτὰ (νὶ, 2). 
᾿ς ΕΠ]Θν θη Ϊν, ΤΠ ϑηΐθὶ Ὁσοξροσγθά 1ἢ [86 σοῖρῃ οὗ ᾿ϑαγίιβ 
8:4 1 [Ὧ6 ταῖρῃ οὗ Ουσγὰβ [6 Ῥεγβίδῃ. 
Τνοϊν, [μὲἱς αγῖιι5 πλδάθ ἔοι ἄθοσγθοϑ: οὔθ, [δὶ Ὧ0 

τη 5ῃοι ἃ ὈΓΑΥ͂ ἴο δὴν ροά Ὀαὺ Ὠἰτηβο (νὶ, 5-9); ἃ 
δοοοῃά, ογάδσγσιηρσ 8:16] ἰο Ὀ6 οδϑὶ ἑἱηΐο {π6 ἄθηῃ οὗ 11οῃ5 

(νἱ, 16); ἃ ἰἰτά, οοτητηδηδτιηρ ἰῃ6 δοούβοσβ οὗ Ὁ δηίοεῖΐ ἴο 

Ὀδ6 οαδὺ ἱπίο {πΠ6 βαηγα ἄθῃ ἔσοπι τ ῃῖοῇ δηϊοῖ δά Ῥδοη 
ἀοϊνογεά (νὶ, 24); δῃᾶ 8 ἰουσγίῃ, τιδρηϊγίηρ ἴπ6 αοά 
οὗ Τδηϊοῖ Ὀδοδῦβθα οὗ ἰπ6 τηδηηθῦ ἴῃ ψὨϊοδ δα δαά 
ἀο!νογοά ἢϊ5 βδοσναηΐ ᾿δηΐοὶ (νὶ, 25--27). 

ΤΕΣγίθοηιῖν, [815 ᾿λαγί5 γγὰ5 ἃ αὐϊχίατα οὗ θα 6855 
δηά ογυοῖίν, 85 15 βδδονγῃ ἰη δἰ5 ἰγσϑοδίσιθηϊ οὗ  δηϊοὶ δά 
᾿ϊσ5 Δοσίϑο γα. 
ο Εοατίθθηίηϊν, Παγτίαβ ὑπ6 Μοάσδ νχὰ8 8 5δοὴ οὗ Δββδϑαθ- 

ταῦ (Χο σχοϑ) οὗ 86 βοεά οὗ {π6ὸ Μϑάεδ (σχ, 1). 
. ΕἸ οοηίῆϊν, ᾿αγίι5 [6 Μεάδ σειϊρῃθά οἰΐποσ Ὀθΐοσα, 
ΟΓ δίοηρ νι, Ονγαβ τῃ6 Ῥοσβίδῃ. 

Νονν, οὔ {πὸ Ὀδβὶβ οὗ π656 βίδαίοσηθηΐβ οὗ [6 Ὀοοϊ οὗ 
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Ὁ δηΐοῖ τὴ τοραγά ἴο ᾿ϑασία5 [86 Μαϑάσ, ἴπ6 ααποϑίίοῃ ἴο 
δϑὶς ἴῃ [115 οοηηδοίίοῃ ἰ5: ο γχὰ ΚηΟΥ͂ δηγτΐϊηρ οὗ {86 
116 οὗ Πϑατῖ5 Ἡγϑίαϑρὶβ νοῦ γ7111 οαῦβα 15 ἴο οοποίδ 
ἐδαῦ ἰῆθ56 βἰδίδηχθηῖβ ασα γϑροιϊουβ οὗ δἰ5 ψογάβ δηά 
ἄἀθοάξ δῃηάἁ ομαγδβοίογ᾽ 

ΙῺῈ δηβννογηρ [Π5 αποϑύίοῃ, ὁ Μ11 Ὅ6 βαβποίοηΐς ἰο 
οοηϑίάοσ [ῃ6 ἔο]οννίηρ πλδίζοσβ. 

Εἰσγβῖ, [6 παῖηθ ᾿αγί5 δηά [86 ζδυν τοδὶ ο Θ ἢ 05 
οὗ {π6 ὕνο ᾿δγίαβοθ, (6 Μϑάβ δηά [8 Ῥεγβίδῃ. 

ϑοοοηάϊν, {86 ρὲ δ ψϊο ΠΥ τοϑρθοίνον Ὀθοδσὴδ 
κίηρς (Ηεχγοά., 1, 209). 

Ταϊγάϊγν, ἰῃ6 σδήηοσ 1 ἡ ϊοῦ πον Ὀδοᾶσηθ Κίηρ. " 
Ἐουσίδϊν, ἰῃ6 Κἰηράοτηβ ονὸσ σοῦ ἴδον σγυϊοϑά. 

ΕἸΠΗΪν, ὑΠοῖγ σοϊαϊουβ ἰο οἱδοσ ἰΐηρϑ.. 
Θἰχίηϊν, [6 τηθ πος οὗ ρονογησηθηῦ ρυτθοασδά ὈΥ οδο. ὅ 
ϑονθηςηῖν, [Π6 ῬΟΒΒΙΌΙΤΥ οὗ ἃ τδη 111κ6 ΤΠ δηϊοῖ βἰδηά- 

τὴς ἴῃ 5 (ἢ ἃ τγοϊαιίοη ἴο 86 κίῃρ 85 [6 ὈῬοοϊς οἔὗ Τ᾿ πεῖ 
5405 ἰδ δδ ἀ!ά. ὁ 

ΕἸΡδιδῖν, τῆ6 οδδγαοίογθ οὗ ἰῆ6 ΠΑ σ565.7 
ΕἸσϑῖ, ἰθθῃ, νῆδὶ ὅο τὰ ἵζῆου αρουὺ ἰδ6 ἔβδυν οὗ 

Παγῖαβ Ηγϑίδϑρίβ,  Ὠϊοῆ στουἹᾶ οαιι56 ἃ5 ἴο Ὀοὶονα 

ἐμαὶ [86 δαΐϊδοῦ οὗ ζδηῖοὶ γεβθοϊθά ᾿ἰπὶ Ῥδοῖς ἱπῖο {86 
Ροτίοά ρὑσγθοθάϊησ, οσ οοῃϊοσηρογζγαηθοῦβ σὲ, ΟΥυσαϑ 
τᾷ κίηρ οὗ Ῥογϑῖα ψῇο οοημαιοσγοά Βαῦγίοη Ἐοσίυ- 
παίοῖγ, οὐ {πὸ ἔδυ μογ᾽ 5 δἱβ, γα οσϑὴ ὃβ δ5 ϑσα οὗ [Π6 
οτἱρίῃ οὗ ᾿ϑαγίαβ ΗἩγϑίδϑρίβ, 85 ἰῦ 15 ροββίία ἴο 6 στ ἢ 
τοραζά ἴο δὴν τῶϑδη. Αἵ [ἢ νου ουαἰξοὶ οὗ [86 Βεδίβίμη 
Τηβοσιριίοῃ, Ὧ6 58 ὺ5 οὗ Ὠἰτηβοῖ: 

[δ Ὠαζίαβ, [86 σγοδῦ ἱπηρ, με Ἰηρ οὗ ἰηρβ, ἔπ6 ἰδτρ 
οὗ Ῥοσγβία, δ κίηρ οὗ ἰδαηάθβ, [86 βοὴ οὗ Ἡγϑβίαβϑρίβ, [86 
σταηάξοη οὗ Ασϑαΐηθβ, ἴῃ Δομπθιηθηϊά. δῦ {86 ἰἱὴνσ 
βαγ8: ΜῪΥ ἔαϊδμοῦ 15 Ηἰγβίαβρίβ, 86 ἔδαϊμεοσ οὗ ΗἩγϑίδϑρίβ 

5 ὅ66 Ὁ. 238. 3 ὅ66 Ὁ. 240. 3 ὅ66 Ρ. 243 4 ὅ66 Ὁ. 244. 
δ ὅ68 Ὁ. 247. 6 ὅ66 Ὁ. 252. 7 ὅ66 Ὁ. 250. 
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γἃ95 Ασβδηδϑ, [δε ἔαΐποσ οὗ Ασβδῖὴθβ ννγᾶδᾶβ Ασίδσζδζηηθς, ἴδ6 
ἔαϊῃοσ οὗ Ασίδγδαιθϑ γὰ8 Τοίβροϑϑ, (δα ἔδίμοῦ οὗ Τοῖβροϑ τγ88 
Δοδδιηρηθβ. 

Ηδς τοροδὺβ (815 ρσϑηθδίορυ ὄἽχδοιϊν ἴῃ ὑπ σβὶ οὗ {ῃ6 
ΒΙΩΔΙ1ΟΓ ᾿Ὡβοσ ροη5 οὗ Βεβίβίση δηά 1 {πΠ6 Εσθὺ οὗ [86 
Ῥαγβθροὶβ ἱῃβοσιρίίουβ. ἴἷῃἢ ὩΘΔΥ͂Υ 41] οὗ [86 οἵδος 
ἑηϑοσ ρου οη5 οὗ [λαγίι5, ὯΘ 15 οδ]]16α [86 βδοηῃ οὗ Ἡγϑίδϑριϑβ, 
(86 Αοδεγηθηϊά. [Ι͂η 86 Νακεἢ-- Ἐμδίαηι ἰμδοτιρίίοη, 
Ὧ6 δάάς- (δῇ 6 γγὰϑβ “8 Ῥογείδῃ, {86 βοῇ οὗ ἃ Ῥογείδῃ, δῇ 

Αζγϑδῦ οὗ Αγσγϑδὴ εοορά." [1η ἰῆ6 81:62 ἱπδορίίοη Ο, δ6 
δας: “1 8η) ἃ Ῥογείδῃ.᾿ [1}π ἴδε Βοιῃιβίαη Ιηβοσιρίζοῃ, 
Ὧ6 5405, “ΟἿΣ ἔδυ ἔσοση οἷά 85 Ὀθθ στογαδῖ, εἱρδί οἔ 
ΤΩΥ͂ δυῶν αν Ὀοίοσο ἰῃ15 Ὅδθῃ Κίηρβ. 1 δὰ ἰδ6 
ἴηι. [Ι͂᾿ἢ ἴτο 11πη65, γα ἃσὸ εἰηα Κίηρβ.᾿ 

10 ὙἹ1 Ὅ6 ποιϊοά (δὶ ἰῃ ἔμθβθα ἱπβοσίριοης ᾿δγίυϑ 
ταδῖκ 5 [ῃ6 ζο]οννίηρ ροϊηΐβ τὶ τοραζγά ἴο Εἰ ροῃθδίορυ : 
(Πδὶ, Ὠ6 νγὰϑ9 δὴ Ατυϑδῃ ὉΥ τστϑοο, ἃ Ῥεσγβίδη ὉΥ ἡδίϊοηδιςν, 
8 Αοδεσηθηΐϊά Ὁ. ἔδυ ν, ἃ Ἰώηρ ὮὉΥ τὶρῃῦ οὗ Ὀἐγίῃ, δηά 
(86 δοῃ οὗ ἃ δῃ οδ]]ϑ Ἡγϑβίδϑρίβ. Οὐ δὰ οἵδοσς δδηά 
[δὲ Ὀοοΐ οὗ ϑδηΐοῖ βαγ5, (μαὶὺ ἢ15 ᾿αγῖιις τὰ ἃ Μεάδθ 
ΌΥ παιϊουδῖν δηα σταοα (ἔοσ μ6 νγχὰβ οὗ ἴμ6 βοϑά οὗ ἰδ 
ΜΜεάες, ἰχ, 1), δά δαὶ Εἷς ἔατοσ τνᾶβ οδ]]Ἱοά Αμδβυοσγυβ 
(οσχοθ). ἙἘχοορὺ 86 πδηθ δηῃά ἰδ σᾶοθ ἔογ {86 
ΜΜεοάδβ δηά ἀγγϑδὴβ ἱμπογοΐογθ, ἴδοσα ἰβ 20 δἰ Π] ΣΙ Υ 
Ὀούτοοθη ἴδ6 ἔνο 1 αγίυϑοθ, 85 8. 85 ροῃθδίορυ 15 
ὉΟΠΟοΓηΘά, 

Βαυῖ, 1 ν 11 Ὀδ 5αϊά, 10 ἰ5 αὐϑυγά ἴο βάρροβο, (δαὶ {86 

διυῖδοσ οὗ [6 ῬοοΚ οὗ ϑδηΐοῖ ραϊησά ἢϊ5 ᾿Ιηξοττηδιίου τ ἢ 
τορατά ἰο [αγῖι5 ἔσοση Ῥογξίδῃ βουσοοβ. ὙΤῆμ Οσροῖο, 
Βονγανοσ, ρὶνο ἰδ βαῖηθ ρϑηδδίορίος. 85 [86 Ῥογβίδῃβ 

᾿ ἐδοσηβοῖνοθ. Ἐὸοσ, Ἡογοάοίιβ βαγβ, δαὶ Παγὶ5 γγὰ8 

[56 “5οὴ οἱ Ηγβίαδϑρίβ, ϑδοὴ οὗ Ασβδΐγθβ, οὐδ οὗ [Π6 
Αοδαζηοηϊάος,᾽" δὴ μα ΗἩγϑίδβρίς “νᾶὰβ ΡΟΨΟΓΠΟΣ 

5. Βοοῖς 1, 200. 
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(χ»»Ῥαγοἶιοδ) οὗ Ῥοτγβία, "1 δῃὰ ὑπαὶ Τλατὶυβ τγὰ5 ἃ Ῥεογ- 
βίαῃ. 3 ΑἹ] [86 οὐδμοσ οἰδβϑίοδὶ δυϊβογι [ες ἄστεα σῇ 
Ἡετσγοάοίμς ἴῃ [656 ραγίίοιατβ τὶ ἢ τοΐοσθησο ἴο ᾿λαγίιι5 
Ἡγϑίαδβρίβ; 5ο ἰμαὺ [6 δυῖδοσς οὗ ᾿ϑδηϊοῖ οουἹά ποὺ ἕδνα 
ἀονεά δἰ5. ἰηϊοσσηδίίοη ἔσγουι ἰβθηὶ δη ἃ Ὦανα ὈδοΩ ἱρ- 
πογϑηῦ οὗ [ἢ 656 ἔτ ν το λοηβῆϊρθ. Ὅδα γτεῆδοίϊοη οὗ 
Πασῖ5 Ηνγβίδϑρίβ᾽ ροπθδίορυ οδησοί, ἰδμογεΐοσθ, αν 
Ὀδεη ἀογίνοά ἔγομι σγϑεῖς βΒοῦγοαβ. 

ΤΏρτζα γοηγαΐηβ, ἔμθη, ποϊπιηρ θα [6 ἩΘΌΓΣΟΥ βούγοθϑ 

οὗ ἱπέοττηδίίου, δια ἤθγα ὑἢθ ΟἹΪν βουγοθϑ οὗ νυ ϊοῖ τσ 
Κηον, οὐἰδίάθ οὗ Τϑδηίοῖ ἰἴβο]ξ, τὲ ΕΖγα, Νεδβοχϊδῇ, 

Ηδρραὶ, δά Ζθοδασγίδῃ. Ἰοῦς ἀἰπουπδίησ [86 5αὃ- 
θοῦ οὗ ψϑῖοῦ Ταγίαβ πον τθϑῃ, ἰὑ 15 βοϊοης ἴο 88. 
τμδὲ {πον βρϑαΐς οὗ ᾿δσίιι5 βἰπιρῖν" οὐ οὗ Ταγί5 τὯ6 
Ἰιηρ οσ οὗ ἱηρ ᾿αγίαβ," ογ οὗ ᾿ασίαβ, Ἰσὴρ οὗ Ῥογϑία, ὁ 
οΓ οὗ Ὠεσγίαβ, ἰῆθ. Ῥογβίδῃ. 

΄ΊΏ06, ἰαβεϊν, [6 Βαρυίουδη σηοηυστηθηΐβ σῖνα 05 20 
Ἰηξοστηδίϊοη τι τοΐοσθηοθ ἴο 6 σϑηθδίορυ οὗ ᾿ϑασίι5 
Ἡνϑίδϑρίβ, δαραζί ἔσοτα [86 ἀπροαΐα οὗ 6 Ῥαγϑδίδῃ 
Ἰηϑοσιριίοη ταθηὐϊοηδά ρον, ΠΝ ΟΣ οΔ111ηὩρ Ὠἰτὴ ὉΥ͂ ΔΏΥ 
Ἐ{Π6 ὀχοορὶ ““Κίηρ οὗ Βαυϊοη" οσ “Ἰἕωρ οὗ {πε ἰδπάς,᾽" 
οΟΓἩ ἃ οοὐῃμδίηδίοη οὗ ἰδ6 το; 1 15 οὈνίουβ ἰῃαὺ [86 

διῦμοσ οὗ [6 ῬοΟΚ οὗ ϑδηΐοῖ, σνθῇ ρσσδηίτηρ, ἴοσ ἰὯ6 5αῖκ6 
οὗ αγρυσηθηΐ, [δα δα ἀϊά [ἵνα ἴῃ ἴῆ6 βοοοῃά οδηΐυγυ Β.6., 

 σουά ποῖ, 50 ἔδσ 85 νὰ ἵζον, ανε πδά δὴν ἰηϊοσγηγδίϊοῃ 

αἰ τοραστά ἰο Πατίαβ Ηνγδίαβρίβ, βίο σου ἤανα 
οδυβοά ἴσα ἴο οδΔ1] δἴπὶ 4 Μϑάρ, οσ ἰδ6 βοῇ οὗ Χοσγχδϑϑ. 

:7ά. 11, 70. 
3Π|Ι,72. ϑοιαθοαθβ, ἰΏ 8 ἴοοβα β6Ώϑδ, ἐδ Οτοοῖς Ὠἰϑίοσιδηβ βρϑαῖς οὗ 

8 κίηγ οὗ Ῥογϑία 85 “1πὸ Μοάβ." Βυΐῖ [8 δρρεϊδιίοη ἤόνοῦ ὁσσυτβ " 
ἐπ σοποδϊορίοδίὶ βἰδιοσχθηῖβ. 

5Α5 1 ΕΖγὰ ν, 5, νἱ, 12, 14 (2), Ηδξ. 11, το, Ζεοξ. ἱ, 1, 7. 
4Ὰ5 ἰῃ ΕζΖγαν, 6,7, νὶ, 1, 13, 15, Ηδρ.ἱ, 1, 15. 
5Α5 ἢ Ζεοδ. νἱΐ, 1. 
6 Α58 ἴῃ ΕΖτγα ἱν, 5, 24, νἱ, 14 ()). 1.Α5 ἴ Νεῦ, χιὶ, 22. 
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Τῇ ροηδδίορυ οὗ 86 ᾿ϑᾶσίυς οὗ ϑδηΐοὶ αν αν Ὀθθῶ 8 
ογσοδίίοῃ οὗ {π6 :τηδριηδίΐοη, Ὀαὺ 1 σαηηοῦ Ὦδνα ὈΘΟΩ ἃ 
τοῆθοίίου οὗ [μαι οὗ Τϑαγίαβ, ὑπ6 βοῃ οὗ Ἡγϑίαβρίβ, [88 
8δοὴὺ οἱ Ατϑαΐθϑ, [86 δοῇ οὗ Ασίδγαζγηθθ, [86 βοὴ οὗ 

Τεῖβροϑ, [68 βοῃ οὗ Δοπζηθηρϑ,---οὗ τῆς ᾿λαγὶ5 το γγὰ8 

8 Ῥογβίδῃ, [88 βοῇ οὗ 8 Ῥογβίδῃ, δῇ Αγσγϑῦ, οὗ Ασγαῃ 

5664. 

Αραΐη, 1 15 δδϑυσηθά, [δαὶ [86 διαῖμοσ οὗ ϑδηϊοὶ βαρ- 

Ῥοβϑά Χογχϑϑβ ἴο Ῥ6 [ῃ6 ἔαϊῃογ δηά ηοὶ [δ βοὴ οὗ ᾿δζί8. 
ΤὮϊ5 15 ἃ πε ὄἌχδιηρῖθ οὗ νϑδὺ 15 οδ᾽δά Ῥερρίηρ [ἢ8 
αποοίίοη. Οὗ οουτζϑο, ἐς 1} Ὅ6 αἀτι6α ὉΥ ὄνόγγοηθ, 
παῖ, 18 ἰῆ6 δαΐδος οὗ ϑδηϊοῖ τηθαηῦ Πλασγίὰβ Ηγβίδβρίβ 
ὉΥ ἢ15 Παγῖιι5, (Πθη Ὧ6 τηδᾶδ ἃ πλϊϑύδιο ἴῃ βαγίηρ ἰῃδὺ [6 
ἴαϊῃοσ οὗ ϑασῖὰβ Ηνβίαϑρὶβ νὰ Χογχοβ (Αμδβαργιβ). 
Εοτ, ἰῆογα 15 ῶὸ ἄοιδὲ ἐμαὶ ᾿δασγίαβ, ἰδ ἄγοὺ Ῥογείδῃ 

Ἰηρσ οὗ ἰμαὺ ἤδῖηθ, γγαὰ5 (6 5οῃ οὗ Ηγϑβίδβριβυ Ηδ ο8115 
Ἡΐτηβοῖ [86 βοῇ οὗ Ἡγβίδϑρὶβ ΟἹ ΠΘΑΥΙΥ ΘΥΘΓΥ ΟΩ6 οὗ ἢ15 
᾿ηβοσιρίίοθβ. Ηθ οἷδίτηβ δἷϑο ἴο ὃ6 ἃ Ῥογβίδη οἵ {8 
ἔαταῖϊϊΐν οὗ [6 Δοπειηθηΐάς." Τὶ ἰ5 ἴὯ6 ἰαδοιϊτηοην, 

αἶβο, οὗ ΗἩοδγοάοίι:; δῃηά, 50 ἔδσ 845 γα ἵζῆον, οὗ Ἄὄνεσυ 

οἴδοσ υυιΐπθθβ. [{ ἢδ5 πϑνοσ Ῥθθὴ ἀδθηϊθά, Νοσ δ85 1 
ΘΝ Ὀδοη ἀδθηϊθά ἰδδῦ Χογχοθ [ῆ6 οοτητηθηάοσ οὗ {6 
δχρϑάϊιίου ΠΟ. ἰοσγηηηδίθα αὖ ϑαίδηνς δὰ Ῥίδίωδ 
νγα5 ἃ βοὴ οὗ ᾿ϑασγίι5 Ηγβίδαθρίὶβ. ΤῊΪϊς, Χογχοθ ᾿ἰπιβοὶέ 
5αγ5 ἴῃ 411 Ὀαὺ ομα οὗ Πὶβ οὐ ἱηβοσιριίοηβ; δηά ἴῃ ἰπδΐ 
οὔθ ἢ 15 οδ᾽ἱοά οἰτρῖν “Χογχοβ {86 ργοαὺ Κίηρ.᾽ 
Ἡροτγοάοζιϑ, αἷβο, οδ]ς ἢ1πὶ ἰδ6 βοὴ οὗ  δγίι5. 3 

Βαῖ [86 αποβυίοῃ ὮδΓΘ 15 ηοῦ αρουῦ δγίι5 [6 Ῥοσγϑδῃ; 

Ῥαΐ, αἀρουὶ Παγῖα5 6 Μοάθ. [1 6 ἰαςίοσ νοσὸ ἃ γοῆρο- 

ου Ὀδοϊκννασά οὗ αγίιβ ΗἩγβίδϑρίβ, γα πλρὴῦ νη γ6 1] δϑῖς 
γνὮΥ ἴΠ6 δαῖδοσ οὗ ζδηϊοῖ οδ δα τη Μοάς δηᾶ ΨὮΥ Πα 

. 566 Θ5ρθοδΙν Βελίσίμη, ἱ, 1ττ-ό, Α 1-3; ΕΙιυεπά, 62-70; Ῥεγεοῤοϊὲς, 
ὁ, 1π-ῦ, Β ττὰῷ; ὅ'μες, Ὁ, 4-38; Ναξκε}--αιδίανι, Α, 8-,.. 

ΔΨΠ1, 1, 1, 209, 111, 70, ΙΝ, 82, ΝΊΙ, 224 εἰ αἱ. Σ 0ΥἹΙ, 2,11 εἰ αἱ. 
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ς4116Ἃ Ὠἷτη [Π6 βοῇ οὗ Χοσχθς, δῃά ψὮν δὲ βαϊ!ἅ 6 νὰ 

οὗ [86 566 οὗ ἰῃ8 Μεάβ. ἘὸῸγ [δε σοι ᾿δγίαβ, ἱἱηρ οὗ 
Ῥασγείδ, 15 Ἄυρ]οἱῦ ἴῃ 411 ἰῆσοα οὗ [656 ροϊηῖϊβ. Ηδ βᾶγϑ8 
ὯΘ6 νν»ὰβ ἃ Ρογβίδη, [6 βοὴ οὗ Ηγϑίδβρίβ, ἰῇ βοῇ οὗ ἃ 

Ῥεγϑίδῃ, δηᾶ οὗ σγδὴ 5θϑά.Σ [Ἷ}η 41] οὗ [πθ656 ροϊῃΐβ, 

δχοθρύ [86 ἰαϑὶ, ϑδηΐοὶ δηᾶ [Π6 ἰπβοσιριίοηβ οὗ ᾿ϑασυ5 
ἀοσ. ΑΞ ἰο {δα ἰαϑὶ, βδίηςθ ἰἣθ Μράρς νψοσα ἃ ἀϊνίϑὶ οα 

οὗ [6 Αγγϑῃβ," 10 15 οἷδαγ ὑπδὺ Ῥοϊῃ [6 ᾿ασίβοθ δῖὸ 
τορζγοβθηϊθά 8δ5 γγϑῇβ. Βιυΐῦ ἤσθσα ἰῆθ βϑῃθηθθθ οὗ 
ἀεθοσ ρου οὗ ἰῆοσ οπᾶβ. Ομ νγχὰ5 ἃ Μϑάδ; {πὸ οὔδοσ, 

8 Ῥογβίδῃ. Οπδ νγὰβ ἰδ βοὴ οἵ Χοσγχϑβ; ἴθ οὔδμοσ [8 
5οη οὗ ΗἩγβίδβρίὶβυ Ομ ἢδά ἃ βοὴ πδιηθά Χοσχοβ, νῇο 

βυοοσράσά δῖτη οὐ {π6 τῇτοησ οὗ Ροχγεὶβ; ἰδ οἴποσ, Ὥδυ, 

ΟΥ ΣΏΔΥ ποῦ, Ὦανο δά ἃ 5οῃ, δηά 1 ἢ6 μά, νὰ ἵωον τοῦ 

Ἦϊ5 ὭΔΙη6, ΟΣ ψὨοῦδοσ Ὧ6 βαοοσοάβδά ἰο ἰδ6 ρσρονογησζηθηῦ 
οὗ 80 ραζί οὗ Ὦ15 ἔα ῃογ᾽ 5 ἀοζῃϊηῖ 5. 

10 15 ο ὑγοοῦ ἰδεῖ ἃ Χογχϑθβ γγὰβ ποὺ {π6 ἰαίῃογ οἵ 
Παγὶυβ μα Μοάδ," ἰο 5ϑὰν δαὶ να Κῆὸν ποίπίηρ ἔσγοσζῃ 

ΘΏΥ οἴδογ βοῦσγοα δρουΐῦ [δ οχίβίθηοθ οὗ [ἢϊ5 ΧΟσχοβ. 
ΗἩδνίηρ ἰππ5 βἤονγῃ οἰθαγὶν ὑμαὶ ἴπογα 15 Ὧὸ ἀομρί, 

ὭΟΓ ΟΥ͂ΟΓ γγὙῪὰβ ΘῺΥ ἀουδί, 645 ἴο ψῶο ᾿δσὰ5 Ηνγδίαϑρίβ 
νγ85 85 ἴο γζϑοθ, ηδίΐϊοῃ, δηλ ῖν, απ ραϊογηϊν; δηά ὑπαὶ 

[826 Ταγῖα5 [6 Μεάβ οὗ ϑϑηϊοῖ, νυ οονοσ Ὧ6 τΔΥ ἢανα 
Ὀδθη, οδθποῖ ανο Ὀθοα ἰῃ 8656 γαϑρθοῖβ ἃ γεβϑοίζοῃ οὗ 
Βασι ΗἩγϑίδϑριβ; γα σὶρ δος τ βοίθοσ αἷξΐοσ 411 1 15 
ἴσας πδΐ Ὠἰκίοτν αβογάβξ 15 ὴο Ὠ1πξ 85 ἴο γγῆο [δγίιι5 ἴῃ 6 
ΜΜοϑάδ σῃδυ ἢανε Ῥθοῃ. ὕδῃ βιοῦ ἃ ᾿ϑδγίυ5 ανα οχ βίον 
Μῶν ἢδ Ὦδνο ἢδά δ ξαϊδοσ οδἱ]ϑά Χοσγχοοὺ ΜΔΥ ἢδ ἤανα 
Ὀδοη οὗ {πΠ6 βθϑά οὗ ἴῆε Μεάεςν 

Ταίσησ ἰῆθθ6 ἰῆσγοα αποϑίοηβ ὉΡ 1ἢ ογάογ, γα δϑΐ, 

Βτβὶ, νϑβείδοσ α Μεάβ ςαἹ]δθά ᾿λαγίβ ΤΔΥ ἤανα τεϊσηοά 
ἴοσ ἃ {ἰπὶ|6 ονοὸσγ μεθα δπά Βδαρυΐοῃ 85 ἃ σοπίθι ρα ΤΥ 
οὗ Ογσγὰβ δῃηά ἃ βιιῦ-Κίηρ υπάθγ πὶ Ηδνίηρ δἰσγοδαάν 

: ὅςς Νακε, ,-Εμείση; ἰηϑογ ριίου, ἃ, 8-15. 3 Ἡοτγοάοία, ΝΊ, 62. 
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βῃονῃ δον ὑδ6 ροβϑι Σὺν οὗ βοσῃθοηθ᾽β βανίηρ 815 
Τοὶρηῃθά, τὲ 50.411 ἤδσγθ οοηῆπο οὐγεοῖνοϑ ἴο 86 σαυροίίοη 
οὗ νδοῖδοσ [815 βυθ-ΓΊΪΟΓ σαΥ Ὦανα Ὀδθη οδ]16 ἃ Ὠδγίυ. 

Ιῃ ἰδ Εγβϑί ρΐἷδοθ, θη, ἰοὺ ἰῦ Ὀ6 βαϊά, ἰδαῦ ἔοι οὗ [86 

Ἰώηρβ οὗ Ῥαγϑία τγῆο οδ]]δ ἐβοιηβξοεῖνος Πλασίαβ οσ Ασίδ- 
ΧΟΓΧΟΒ δϑδυσγηθα ἰἢ656 Ὡδ65 δὖ (6 τὴθ οὗ {πο ὶσγ δο- 
οοϑϑίοη. ΤΏΘΥ ψέγα ἰο ἰδοαὶ ταρῃδῖὶ ἡδῖηθβ. 75 
85 Οοἰανίδηυβ δβϑυσηθα πῃ Ὥδὴῆθ Δυρυπίαβ, οσ {88 

τοὶ δηά ἰμιγά Βοηδραγίθθ ἰοοῖς [86 δα Ναδαροΐϑθοῃ 
85 ἸΏΘΙΓ τορῃδὶ Ὡδηθ; 80, 6 δζὰ ἰοϊά ἰῃδὺ ἴδ ὑνο 
Οοδυδοβ, δά Ασβᾶοθς ἰδ6 βοὴ οἵ Ὀδασίυς ΟἼοἤα, δηά 

Οοάοσηδηηι5, 411 ομδηροά ὑπ ῖσ Ὡδηγθ5, οΟσ δ ἰϑαϑὺ 85- 
βυτησα δηοίοσ Ὡδῖὴθ ψΏθη (ΠΟΥ Ὀδοδῖηθ Κίηρ. Τα 
Βαγίυβ ὑδ6 ϑοοοηά νγὰβ δἱ ἢσγβί οδἱἱϑά Οοῆπβ ὃν [6 
Ῥασγβίδῃβ. ΒΥ μα Οσροῖκβ, Ὧθ 15. οδἱ δά Νοίῃυβ. Οα 

[6 ἱηϑοσι  ἱο5, ἢ6 15 οδ θα βἰτηρῖν δηά αἴνψαυβ, ᾿ασία5 
“Ἰαηρ οὗ [86 ἰΔηα5.᾿Σ Ατσξϑοοβ, 815 βοῇ, {π6 Ὁγοίμοσς 

οὗ Ουσιβ [δα Ὑουηροῦ, ομδηροά δἰβ ἤδὴδ ἴο Ασγίδχοσχαεϑ, 
γΏοη Ὧ6 ὈΘοβΙη6 Κίηρ; Ὀαὺ νγὰ5 Κηονῃ ἴο [πΠ6 Οτσϑοῖβ 85 
Ασγίδχοσγχος Μηδοη. Οἡ {δ6 1 βογ ρΌοΏ5, Π6 15 ἱκῆονγῃ 
ΒΓ ΡΪν 85 Αγίαχεσχθβθ. Τἢα5 οὐ [86 ὅ.58 ἱππογιρ ο, γα 
τοδά, “᾿Ατίδχογχϑ, [6 ργοδαὺ Κίηρ, [86 ἰηρ οὗ Κίηρβ, 
ἴῃ6 ᾿ἱηρ οὗ ἴδ ἰδηδ5, 86 Κίηρ οὗ [86 οαγίῃ, [86 βοῇ οὗ 
Κίηρ ᾿αγίας,᾽ οἷς. Οἡ 4 οοπίσδαοϊ ἰδυϊοῦ ἔγουι 15 γοίρῃ, 
ὯΘ 15 οδ]]6ά εἰπιρῖν Ασγίαχογχοϑ, [86 ἴσην οὗ [86 δηάς5.᾽ 

Ατίαχογχος ἰδ Τῆϊγά νγὰβ οδ θά Οοδα5 Ὀδίοσα Ὧ6 
Ῥοοδῖηθ Κίηρ δηά οοηἰηπθά ἰο Ὅ6 50 οδ]ϊϑσὰ Ὁγ [86 
Οτοοῖκβ ον αἷΐοσ ἢἰ5 δοοθεδίοῃ 1, δϑυν, θασῖας (οάο- 
ΤΑΘΔΏΛΙΙ5 15 5814 ἴο ἢανα δεϑυπγϑά ἰδ6 Ὡδηηθ οὗ Τ᾿ αγίυβ 
γν θη δα Ὀδοβδῆλδ ᾿ἱηρ. 3 

τ: ὅ66 ἴδε βυϊβογίρείοηβ ἴο {86 ἐδ] 65 ἔγοτη 818 σεΐζῃ ρυ δ] 5ῃ 6 ἴῃ 
ΒῈ;,, νοῖ. ν, Ῥγοῖ. Α. Τ᾿. Οἴδν, ϑάϊῖοσ. 

5566 ΒΕ, νοΐ. Χ, Ὁ. 2, δηά νοΐ. ἰχ, ΝΌΟΙ, 1. 22. 

Σ᾿ Βαν]ηβου: 4πὸὼ. Μοη., 1, 515. 
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ΤΙῊΐβ5 οσυβίοηι οὗ {πυ 8 ομδηρίηρ οὐδ᾽ 5 Ὥδῖὴδ ὩΡΟΩ αϑοθηά- 
ἷησ [86 Τῷσο;θ, δ δοοοιηΐ ἔοσ [86 ἔδοί, ἰῃδῦ 80 ᾿8ΩΥ 
οὗ 86 τοῦϑῖβ ἀραϊηδὶ δγίυ5 Ἡ γϑῦδϑρίβ δΙῈ τοργοβοηϊθά 
ὉΥ Ὠΐτη 858 οὔδηρίηρ [ΠΟΙ Π81765 ἃ5 βοοῦ 85 [06 ν γαϊβϑά 
16 εἰαημάδεατά οὗ τορϑοη. Τῶι, Νδάϊηϊυ-Βεῖ δηά 
Αὐτίπα ομδηρθά ὑποὶσ ἤδῆλθβ ἰο Νοριοδδάηθζζασ, δηά 
οἰαἰτιοᾶ ἴο 6 δοῃ8 οὗ Ναθιυηεὶά; Ματγίῖγα 15 βαϊά ἴο ανθ 
ἰαΐκο ἰδ6 Ὥδίηθ ᾿σηδηϊθῃ; δηᾶ Εσαναγιϑῃ δοϑυσηθά [6 

Ὥδῖηθ αδβαίσιια 80, δηοηρ (86 ἰϊηρβ οὗ 45- 
δυτία, Ριαΐ δοϑυσιθᾶ Τρ -ῬΙΘΘΟΓ 85 [δ᾽5 σαρῃδί 
ὭΔΙΏΘ; ΘΑΙΡΌΏ ΜῸΞ ἈΓΟΌΔΟΪΝ ἰδ τοραΐ Ὡδῖηθ οὗ ἃ 
ΤΏΔΏ Ὑῶο δά βοὴθ οὗδογ Ὡδιθ Ὀδίοσθ Ὧ6 Ὀδοβῆ)8 
Ἰπησ; Αβϑυσρϑηΐραῖ ὑτΟΘΌΪν τεϊρηθάᾶ ἢ Βαδρυΐοι 
υηάογ [6 πδῖηθ Καηάδίδηιμ,; [6 ργοαῦ Ουσι5 Εἰτηβοὶξ 
δ βαϊά Ὁν Ἡδογοάοίϊαβ ἴο αν διά δηοΐῶοσ Ὡδῖὴθ ὍὉΥ͂ 
ΜὩὶοἢ Ὧ6 τγγὰβ Κηονγῃ νὮ16 4 ὈοΟΥ.2 Αϑύγαρος δοοοσά- 
ἴὴρ ἴο Οἰδϑῖαϑ δά δἷϑο ἴδε ἤδῆγθ ἀβροάδλβ. Οδιηῦνϑαοβ 
1ῃ6 ξαϊποσς οὗ Ουσγὰβ [6 Οτγοδῦ 15 οδἱδσά Αἰγσαάδίος ὉΥ 
Νι:οοΐδαβ Πϑδσλαϑοθηι5." [6 5Ε1Υ, Ασίδχοσχοβ 11 ννα5 οδ θά 

Ατβϑῆα δὰ Δγίαδχογχοβ 111 ὕσζωδβι Ὀεΐίοσα [Ώ6Υ Ῥδθοδτθ 
Κίηρϑβ.4 

Ἑτοῖὰ 411 [6 αῦονβ ἔδοῖβ, γγὸ ζὭδν οοῃοΐυα (μδὺ ἐΐ 15 
οογίδιην Ὁσζοῦδῦῖθ ἰπαὶ Ταῦ π6 Μοάβ νὰβ κηονῃ 
ὉΥ βοζὴβθ οἵδοσ πδῖὴβ Ὀδίογσγα ἢ6 Ῥδοδζηδ ἰΐηρ. - 1 σὰ 
δϑϑύσασ [δῦ [88 ὑτδ-σορηδί ἤδῖ)6 τννὰβ ὕρθαγα (ΠΟ τυ 45), 
θη νὰ ἢανα 8 τἿδη ΨΏΟΒΘ Ὠιβίογυ 85 τονϑδὶϑά ὃν (6 
Ογτὰβ Οὐ μοῦ, ὉΥ ΣΧοημορῆος ἴῃ δἰ Ογγοραάία, δλᾶ 

: Βειέεί 1 ποῦ... ἵν, 105-21. 5 Βΐς, 1, 118. 
5 Βαν] ηξου: 4 ποίεπὶ Μομαγολίες, 111, Ὁ. 268. 
4866 [δε ἀϑίσγοπογλοδὶ 8065 ρα 158 64 ὉΥ ΚΌρϊον ἱπ διογηξωπᾶς ἐπὰᾶ 

,δεγηαίεησί ἐπ Βαδεῖ, Ῥαρὲ 82, ἩὮοτΟ ψὰ σοδά: με δλαιὲ τ ΚΑΝ Αγεδμ 
λα Αγιακελαίδιε σλδαγγι ἐπιριδῖς παδὲ αὐὐ σαὶ δλα πὶ 1 ΚΑΝ ὕγιαξτω 
δα Αγίαξεπαίδι ἐπαγγ παδε, ἱ. 6., ἴσοτα [86 ἵϑίἢ γοασ οὗ Ασβῆυ, ῆοβα 
ὩΔΙΏΘ Ὅ788 0211.6 Ατίδχογχοβ ἴδ ἰίηρ, {111 [86 1218 γεοαρ οὗ ὕσαηδϑι,, ῆοϑα 
ΤΙΔΤΩΘ 15 (411. Ατίδχογχεαϑ {μα ἰδίην, 
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Ὧν ἴῃ Ῥοοΐκ οὗ Τδηίΐοϊ, ἰβ ρογίθοιν οοῃϑίβίθης στὰ 
1561 δηὰ σὲ 411 ὑπ :ηϊξοσσηδίοη σονϑαθά ἴῃ 4Α]] 
[86 βουζοσϑ. 

Βαὶ, 14 ὕρθαγι πᾶν ἃ ἰαϊμοσ πδιηθᾶ Χοσχοοῦ 6 

Ὦδνβ ο 1ηξοσυχδίίοη οὐ (ἢΠ15 βαρ]θοῦ, δχοορὺ ἰῃαὺ [86 
Ὑτιοσ οὗ δ η161 φβαγϑ ὑπαῦ τῆ6 ἔατῃοσ οὗ ἢἰβ ᾿θδσῖ5 γα 8 

Χογχοβ. Νονῦ, ἰΐ 15 ροσίοϑοιν οοσίαΐη, (δῦ 18 {πόγὸ γνὰ5 ἃ 
Παγῖυβ 86 Μοάδ δἱ 411, 6 πλαβὶ αν δά ἃ ξαΐδβοσ, δηά 

1815 αῦμπογ πλαϑῦ Ὦανα δά ἃ ἤδη. ὙΝᾺΥ ποῖ, ἔθη, 8 
ἴαϊμοσ πδτηθά Χοσγχοοὺ Τῆθγα 153 δοίην κηονῃ αρουΐ 
ἰδ πδτυΐηρ, οΥ [6 Ὡδιηθ, οἱ Χογχϑβ 6 βοῇ οὗ ᾿δγίιβ 
Ἡνγϑίδϑρίβ ἴο βδῆονν ἰμαῖ Ὧθ νγὰβ δα ἤχει οὗ ὑμαὺ πδῖηθ; 
δηἃ νὰ ἵκηον ἔσοσῃ {6 ἔβδοῦ παῖ ἰῆογα νγαὰ8 ἃ Χοσχοϑ [6 
δοοοηά ἰδ βοὴ οἵ Ατγίδαχοσχο Νίηοηοῃ, ὑδαὶ Χοσχοϑ 

[86 Οατοαῦ νγαὰβ ποῦ (6 ἰαϑῦ, ποσ [86 ΟὨΪΥ, οὔδ οὗ (δαὶ 

Ὡδηθ. ΝΥ, ὑδϑῃ, σαν ἰθογα ποῦ ἢανα Ὀδθθῇ ἃ [ῃτγά οὗ 
[86 Ὡδῖηθ, ὑσθοθράϊηρ ὑῆ8 ἢγοὺ, δῃά 4 Μεάϊδῃ, 85 188 
βαοοηά δηά ἰῃϊγά οὗ ἔθ ἄδηχο ψεσα Ῥογβίδης 
Ι 15 ποὺ ΘῃουΡὮ ΒΙΤΏΡΙΥ ἴο αϑϑογύ ἰδαῦ [86 ψχῖΐζοσ οὗ 

Ὁ δηϊοὶ Ῥοθοδῖθ οοηξιθοά δηά κἰαίθα ὉΥν τὐϊσίαϊα [μαὶ 
ΧοΣχοβ γγὰβ [6 ἔαίποσ ᾿ηβδίθδαά οὗ 6 δοὴ οἵ ᾿δγίυβ. 
ΤΏ15 αὐρηῦ Ῥ6 δοοορίθα 85 δ8η Ὄθχρ δηβδίϊοῃ οὗ 80 οῦτοσζ οὗ 
(86 Κιηά, αἴζοσγ [26 οὔπσοσ ἢδά ὕὍδοῃ ρζονθῶ. Βιυΐ ἴο 
τηδῖζα [δ6 αϑϑογίίοῃ οὗ οοῃξαβίοη ἰῃ ογάοσ ἴο ὑσονθ [6 
ΟΥΤΟΓ ἰ5 σοηύσζαγυ ἰο 411 [86 αν οἵ ονιάθηοθ δηά Ἷοπ- 
ΤΟΣ βθῆϑθ6. Ταῦ Ἰοδη 5: 5 ΒΟ 15 μαστηδά Ῥοΐοσ ἄοοϑς 
ποῦ ὕγονθ ἰδαὺ δηοΐμοσ Ῥεΐοσ ϑηγ 5 ἔδύμοσ γγαὰβ Ὡοῦ 
οΔ11.ὁἅ Τοῆη. Τῶδὶ ἃ Ηθητν [εἰσ οὗ ΕΠρΙδηά [ΟἹ] ονγϑά ἃ 
ΕΙοδαγά ἄοσϑ ἢοΐ ὑγονε ἰῃδΐ 8 ᾿ἰομαγά δά ποί [ο]οννοά 
8. ΗΘΏΣΥ ποιηρίηθ Ὀεΐοσθ. ͵θεθθά 5 6 τδη ψῇο 
ΚηονΒ ἢὯ15 οὐχ ἕδίποσ; ἔτιοθ ὈΪθθθοά 15 6, γγῆο ἰζῆοννβ 

(π6 ἔαϊμοσς οὗ 84 τιδὴ ΠνῚὩρ τόσο ἰθδη ὑνο ἰῃπουβαηά 
Υ6 415 ΔΡΌ. 

Τὰ τὐρῆῦ Ὅ6 να] 1.0ϑὺ ἤδγα ἴο δϑῖς ΟΝ ἵτο Μεάβϑβ 
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οουἹά αν δά πδιγθ5 νοῦ γα οογίδιηϊν ἱζηονν ΟΓΘ 
Θδαοῦ {Π)6 Ὡδηιθ οὗ βδονεσγαὶ ίηρβ οὗ Ῥογβία. Τμδὶ 15, 
οοιἹᾶ ὑνὸ Μαϑάδθς οὗ δα ἐπα οὗ Ουὐσὰβ αν δά [16 
ὭΔΙ)65 Χοῖχοα δηᾶ ᾿αγιθὺ Οὗ, δ ποὺ ἰἴθϑ6 Ὡδῖ65 

ἴῃ ξοπηβοῖνο ονιάθηοα οὗ 8 στοββοϊίίοῃ Ὀδοίςκυσαγά οὗ 
Ῥατῖ5 Ηγδίδθρίβ δηά 815 δὺο Χογχεβ, δηά οὗ ἃ Ἵου- 

[ιϑίοη Ὀδύννθοα ὑμεῖς σοι οηϑῆϊο ἴο Θϑοῦ οἴπογὺ ΤὩΘ 
ῬΟΞΘΙΟΙΥ οὗ σορθῆον ἰῃ [815 δτρισηθηῖ Ὑ1]1 Δρρθαγ 
1 χα βρροβα ὑμαὺ [86 δυΐδογ δά ο6116.4 δηλ ὉΥ [88 
Οτγοοῖκ δῆλος ΡΏΣ ΠΡ δηά ΑἸοχαηάοσ, οσ Απιοοδι5 δηά 
Θείθαουβ. [5 ἴδοσγο, ἔθη, ποὺ ὑδ6 βα:δ οορϑῆου ἰῃ [86 

ι56 οὗ ῬοΙβίδῃ ὩδΙΘΘ ἴοὺσ νο θη οὗ βυρροβθαϊν 
Μράϊαη σϑοοῦ 

Νο. Τβοσα 15 Ὡοῖΐ. Βϑοδιβα ἰδ6 Μεάθς δηά {6 
Ῥογϑίϑηβ γγΟ γα οἱοβοῖν 8411|6« ἰῃ γαοα δηά ἰδηῆσυαρθ. 10) 8- 
τυ Ἡγϑίδβρίβ δϑϑογίβ ἰῃδὺ Ὧ6, 8 Ῥογβίδη, νγὰβ οὗ Ασυδῃ 

ταςθ; δηά Ἡεγοάοςαϑβ βαγ5, (δα [6 Μοάδϑ γοσγὰ Ασίβη5. Ἶ 
Βεϑἰάθϑ, [π6 βϑδ ὉγΟΡΟΣ ὩΔΠ)65 8Γ6 ἔουηά 1 086 δοην 
Ῥοϊᾷ Μεάδθϑ δηά Ῥοσγβίδηβ. Τῆμ5, Ηδγραρας, α Μαάοσ, 
1.4 {π)6 τονοῖὶ οὗ ἰδ8 δγιν οὗ ἐπε Μοάββ νψῇῃϊος σοϑηΐ 

ΟΥ̓ΟΣ ἰο Ουσυβ;} δηά Ἡδγραρίι5, ἃ Ῥογβϑίδῃ σϑηθγαΐ οὗ ἃ 
οοηβίάοσγα 8 ΔΓΙΩΥ͂, 15 βαὶά ἴο Ὦδνα ἰδίκθη Ηϊϑιϊθυβ [ἢ6 
ΜΠεβϑίδη ὑσγίβϑοηοσ: Τα αοῦτγαῖβθ οὗ Χοηορδος, Ώοβο 
Ὠδῖὴθ ἰ5 ἰὄδε Οτοοῖς ἴοσὰ οὗ Ὀρδθασγια (6 ρονθσγηοσ οὗ 
συ οὗ Ουγυβ, νγαβ τοὺ ὑγοῦδρίν ἃ Μεϑάδβ; νἤοθγθαβ 
1πΠ6 σοῦγγαβ νῇο νὰβ οὔθ οὗ ἰῆς βονϑῇ οοηβρι γαίοῦσβ 
δραϊηδὺ ϑιηθγαϊβ, (6 Μαερίδη, νγὰβ ἃ Ῥογϑίδῃ, 85 85 

8150 ἃ ἀοῦγγαβ, [86 5δοὴ οὗ ᾿ϑασίι5 ΗἩγϑίδαβθρίὶβ. Ασίρις- 
ὍδΔΓΘΟ5, ΏΟΚΘ 50ῇ γ7Ὑὲὰ5 8 Ϊαγσηδία οὗ Ουσγβ, να 5 ἃ Μαεάς;4 

Ὑζοτοαβ, {π6 Ασίουιραγοϑ τηθηὐοηθδά 1δοσ ννὰβ ἃ Ῥογϑίδῃ. 

ψιμάαῖτα ννὰ5 ἃ Μεθ νγῆο οοσησηδηᾶοα [6 ΔΥΓῚΥ ΜὩΣΟὮ 
ἈΠ αγῖα5 Ηγϑίαϑρὶβ βοΐ δραϊηςὺ Βαρυίοη ψἤθῃ 1 τονοϊοά 

ΣΧΨΊΙΙ, 62. 2 Ἡρφγοάδοϊας; ΒΙς. 1, 8ο, δηά αἴξογ. 

3 74., Βῖς. ΝῚ, 28. « Ἡογοάοξι5, [, 114. 5 Βοοῖς ΙΧ, 122. 
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ἔτοτῃ Ὠΐτη 86 βϑοοηά ἰτθ:: ψιηάδίσγαηδ γγὰβ ἃ Ῥογείδη 

δηἃ οὔδ οὗ [886 βανθῇ οοῃβρίσγαίοτβ δραΐϊηξ Θη)σα!5. 
Οἱἰσγαη-[αἰκῆσηβ, ντῶο οἷαίτηθά ἰο Ῥ6 οὗ {ῃ6 ἔδινϊν οὗ 
Ὀναἰκηομαΐαζα (2. 6., Ογαχαγοβ, [6 Μεοάϊδη), σονοϊ θά ἴῃ 
ϑαρατίίΐα, δῃηὰ ᾿ϑαγία ΗἩγβίδϑριβ δος δσαϊηβ ᾿ἰπὶ 
Τακῆη)α-σραάα, αὶ Μοράϊδη; νβοσοαβ Τυϊδη- 8 :]κ]65 

(ραγὶ οὗ νῇοβξα ἤδῖηδ 15 [Π6 58:6 85 Ταϊίκῆσηδ- Ξραάβ δηά 
Ῥατὺ οὗ οδοῦ ροσῆδρϑβ ἰδ βϑῖηθ δ5 ἴῃ6 ἰαϊζοσ ραζί οὗ (Ἱ:- 

᾿ς ἘΣΔΏ- Δ ἸΚὮ 8) 5 ο4116 ὁ ὃν Ηογοάοϊξαβ ἃ βοῃ οὗ Ασίδθδῃιβ 
ννῆο γγὰ8 ἃ Ὀσγοίδοσ οὗ ᾿ϑαγίυβ Ἡνβίαβρὶβ. ΕἸσίδΟΊ ον:- 
ἄδθηοθ ἰβαὺ πε Ῥογβίδῃ δηά Μράϊδη ἰδηραροθ ΤΌΤ 
οἱοβοῖν 4116 848 ταν Ὀ6 ἔουηάᾶ 1 Βλν]ηθοη δηᾶ οἴδοσϑ, 
Ἡπουρῇ 1Ὁ 15 σΘΏΘΓΑΙΠν δαπνοα ἰπδὺ ἴδον 884 ᾿δοῦν 
ἀ᾽ϊαϊοοῦςαϊὶ ἀἸἔοσγθηοο. ΤΏοσο 15 ὯῸ σγϑϑβοῦ, ἤούγανοσ, 

ΜὮΥ ἰδ6 ὩΔη165 Χογχοβ δηᾶ ᾿δγὶ5 τῆν ποῦ αν Ὅθοη 
ῬΟΓΏΘ 85 ὈΓΟΡΕΣ ὨδΙηθ5 ἰη ἴδε ἰΐηη6 οὗ Ουγυβ; δηά ὉΚ 
Μεάαε5. 

Βοΐοσο ἰϑανίηρ [815 βια]θοῖ, γα ὐὶρῦ ἴση [86 4.165- 
(ἰοῦ αρουῦΐ δηάδ αϑὶς, νυβοίδογ ἴβογα Ῥ6 δν ὕγορδῦϊα 
ΤΟΑΘΟΏ ΨὮΥ (δ6 το Ῥογβίδη Κίηρβ σγογα οδ θά ἴαγῖι5 
δῃἃ Χογχοβ. Οὐοιϊά [ῆθθθ Ὥδγηθβ, ροβϑὶ οἷν, δνα δά 
ΘΏΥ οοηηροίίοι τ ἢ ἰδ6 Χογχαοβ δηά Τ᾿ αγίυβ οὗ ᾿.δηϊοῖ, 
αΙιϑὶτηρ ἴσο 8 Ῥοξϑβίία το αὐ οηϑδῖρ οὗ ὈΪοοάῦ Ὀούνγθθῃ 
ποι Νοῦν, να δα ρεγίθοιῦ ν ανασγο, δαὶ ἰῇ νδδὶ 

ΓΟ] ονγβ γα τὸ ὑγοδάϊηρ οὐ ἀδηρογουβ ρσουηάᾶ. Βαυΐ γα 
ἔοοί [δὶ νὰ ἃσζὲ ἱῃ ροοά σοσζρϑην; δῃά δορο δαὶ Ῥχγοῖ. 
ϑαγοθ δηά πο κίοσ, δηά ὑπ6 βρδάθ5 οὗ ἃ δοβὶ οὗ οἴδοσβ, 

11 ραγάοῃ ι15, 18 σὰ ἰῃγιδῦ οὐγβοῖνος ἔογυγασγά ἴοσ ἃ 
11:0016 δίοηρ [86 1π6 νοῦ ἴον ἢανο ἔοϊ]ονγοά τ 50 
ταυὺοῖ ὈσΠ]Παπον. Ἐοιαγηίηρσ, Ὠονγονοσ, ἴο οὐσ βυ]θοίῦ, 
1οὲ 1 Ὅ6 56ϊά, ἰδαὶ ὺ 85 βίσυοῖς ὧΣς τ τοῦ ἔοτζοο, 

ται ὑπὸ οἰαἰπλαηῖβ οὗ {π6 ἰΏτοποσ οὗ Μοάϊα δηά ϑαραγίΐα, 
ΜΈο γορο 64 αραϊησὶ Παγι5 ΗἩγβίδξρίβ, Ὀοϊῃ αβϑογί [παι 

: Βεξίείμη ]ϑογ. ἰλ, 812-87. 8 1ἅ,, ἵν, 84. 
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[ΠΟΥ νογα οὗ ἰδ ἔαπν οὗ Ουναχαζοβ, τοὶ οἵ ἰδαΐ. οὗ 
Αβίγαρϑθϑ; ψῇογθαβ ὑδ6 οἰαἰτηδηΐβ ἴο [86 ᾿τοΙΘ οὗ Βεαδγ- 
Ἰοῃ δϑϑογί δαὶ ὑπο ψογὰ [6 βδοηβ οὗ Νβρθυηδὶά, ὙῈΥ 
ἀϊά ἰδ6 ἔοσῃηοσ οἰαϊγηδηΐβ ἡοῦ δϑϑοσὺ ἰδεῖς στρ ἴο 
βυοοςορά Αϑίγαροβ, ψῶῇο, δοοοσγάϊηρ ἴο Ἡδσοάοξυβ, μδά 
Ῥδϑθα [π6 ἰαβί ὑγθοθάϊηρ ἰΐηρ οὗ Μαοάϊα, 7.50 85 ἰξ6β8 
Ἰαϊΐοσ οἷαἰποά ἴο βυςοοθθά Ναρυηδί (6 ἰαϑῦ ὧ66 21:76 
Ἰηρ οὗ Βαῦγυίοη ΜΜοβὶ ὑγοῦϑοϊυ Ὀδοδῦβα, 85 Ῥσγοΐβ. 
ϑάγοθ δηῃά ΥΩ οἶκίοσ αν σπόντῃ δηά ἴα ἰηβοσίριοηβ 
οὗ Ναρυηαὶά δηᾶ Ουσαὰβ οογίδίηϊν βϑϑηλ ἴο τηρῖν, Αβίυ- 
ΔΙ65 γγὰ5 Ὡοὺ 8 Μοάΐϊβδῃ Κίηρ δὖ 411; αὺ [88 ᾿Ἰηρ οὗ [Π6 
Μαηάα, οὐ ϑουίῃίδαηβ. Τὸ σα ἰδ Αξίγαρεβ ἴο βανθ 
Ὀδοη 8 ϑογίβίδῃ, οἕδ οὗ ἃ τϑοθ ἐμαὶ δά οοπαπογοά δηά 
᾿οϊά ἴῃ βαδ]θοϊίοι [π6 Κιηάτγοά ρϑορίοϑβ οὗ π6 ϑαρασγίλδῃβ, 
Μαεάος, απ Ῥογβίδηβ, γγχα 5841] δοοοηΐ ΓΟΑΘΟΏΘΌΟΪν ἴῸΣ 

ΤΆΏΔΏΥ ἴαοϊβ ἰδαῦ δα οἰμογνίβο δαγτά ἴο υαηδογβίδηά. 
Αϑξύγαρος, ἰῆ6 Μαδηῃάρδῃ, τηδγτίας ἢἷ5 ἀδυρῃίοσ Μδη- 
ἄδηθ ((Π6 Μαηάδβῃ ϑ) ἴο (δσηῦγϑβος [ἢ ᾿ΐηρ οὗ Αῃξῆβϑῃ, 
Ὀμὺ 566 Κ8 ἴο δἷαν ὑποὶσ βοὴ Ογσγαβ, νβοσῃ ἢ ἰοοκοά προ 
85 8 ἀδηρθγοιβ ροβϑί]6 σχῖναὶ; ἀουρί6ςβ, θθοδῦβα Ουγὰβ 
[86 Αςπεηιθηϊά οὗ τουαὶ 11:26 νγᾶβ ὑπ Ἰοριτηδῦθ 684 οἵ 
τῆ βιρΊ]θοῦ Ῥθορίθϑ, Οσ δὖ ἰϑαβί, οὗ 8 Ῥογβίδηῃ Ὀσγδηςῇ 

οὗ ἰῇθη. Ἠδγραραβ, ἰῇ6 Μροάρ, δἷοηρ σι δηοίῃοσ 
Μράδ παπιϑά δ γσγαδεῖος, βϑανὸβ Ουγσὰβ. ΕῸΣ [Πὶ5 τϑϑ- 
800. Ηδγραραβ 15 βοσνϑοά τἱτἢ ΒοΡ σϑᾶθ ἔγοῃι Ὦϊ5. οὐσῇ 
50ηὴ ὉΥ ογάοσ οὗ Αβίναρεβ. ΗἩδγραρβ δῆσο ἷβ τῆ6 
Μράθβ ἴθ ἃ σοῃϑρίσγαου δρϑῖηβὶ Π15 τχαϑύοσ δηά 0815 
ἴῃ Ογγὰβ ἴῆ6 Ῥοσγβίδβῃ ἰο ἰορδά 6 σονοῖῖ. υσίηρ 
[86 οἷαββϑῖς Ὀδιιο, ΗἩδγραραβ, τ ἰδ6 Μοάσθς υηάογ 
᾿ἰπὶ, ΡΌΘ5 ΟΥ̓ ἰο Ογγιβ, δῃὰ ἀβίναρθθ 15 οαρίυσγοά 
δῃά ἀοίῃτοηθά, Ουγαβ, ἤθη, βιοςθοάβ ἰο π6 [ἤσοῃσ οὗ 

Μέεάϊα δηά ἰ5 τουδῖ!γ βογσνϑά 411 [σοι ρῇ 15 τείρῃ, δηά 
Ἦϊ5 βοῇ Οδηιῦυβοβ ἀπγίηρ 815 τοίρῃ, Ὁγ ὑπ Μρϑάοδϑ, γχῇο 
δαά Ἰοϊηθά τυνῖϊῃ [ῃ6 Ῥογδίδῃηβ 1 ονεοσγίσονίηρ (ἢ6 
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Ῥονοσ οὗ [8Ὲ Μεαηάθαεηβ. ΤῇῸ Μαδηάοδηβ δά Ἵοοῦ- 
αποΙοά 8. ἰαῦρα ραζγί οἵ {86 οἷά Αϑβευσγίδη επιρίστα δηά 
ψίθη Ουσγὰβ ονογίδσον ἀϑίγαρεθ, Ναυη οἵ Βαργυίοη 
τοοαρίυτοα ἃ ἴαγρο μαζί οἵ [86 σαρίοη δροιῦ ἰῃς Επ- 
ΡὮταϊοβ δηά ΤΊρσγίβ, ἱποϊμαϊηρ, ροσῆδρϑ, [86 οουηΐγυ οὗ 
Οοῦτγαϑ, [86 ρονθσηοσ οσ Κίηρ οὗ σὐΐα, ντῦο, 1κἀριηνσ 

ἴσοι Ὧϊ5 ὩδΙη6, γὰ5 ὑσγοῦϑῦϊν ἃ Μεάθ. Οοῦγγαβ (4115 
ἴῃ ΟΥταβ ἴο δ΄5 αἱά, δηά [86 αὐἱοα δγηγθς ΘΟ ΘΏΘΓ 
Βαδγίοῃ; βοσούροη, Οὐχ αρροιϊιηῖβ οῦγγδϑβ ΡΟνΟΓΏΟΓ 
οὗ Βαδυΐοῃ δῃά βύοοθβϑοσ ἰο ΒοίβῃαζζΖασ, (πα Κιὴρ οὗ [88 

Ομδίάθαδαηβ. Οοῦγγας δϑϑύσηθϑ [86 ἤδῖὴβ οὗ ᾿ασίυβ 85 
Ὧ15 τορῃδὶ Ὡδηη6, δηά γι ]ῖ65 υηᾶοσ ΟΥὙΤ5 ΟΥ̓ΘΣ 85 τῇ οἢ 

οὗ Ὧ15 Θ.ΡΙΓΟ 8ἃ5 ψὰ59 οὔοθ υηᾶδοσ ἰπ6 ΒΑΟΥ]οηΐδη ΟΓΥ 
᾿Αϑδϑυσίδη Κίηρβ. Ογζγιβ, βονονοσ, Ὁρῃοῖϊά Ἠἰβ ροβιοῃ 
85 ονοσίοσά, δηά (δγηργϑβοβ, ἢ15 βοῇ, σγαβρϑά [ἢ ἢδηά οὗ 

Βοῖ οὗ Βαργυίοῃ, 85 6 Ἰορι ταῦθ Θσοοσθοσ οὐ ἢ15 
ζαϊῃοσ, ᾿λαγ5- σοῦσγαβ Ῥοΐηρσ αηᾶογ Ογτσιιβ, δηά ὑσγοῦα- 
Οἷν υπάογ Οδερυβοβ, ἰἢ6 βυδ-ἰηρ. Οὐοπίγεοϊς, Ὡον- 
δνοσ, ἄγὰ ἀδίεά οὐἷν σι [86 πδηγα οὗ ἴῃ ονεσγίοσά, 5 
ἴον σψογα βυ ϑοαυθηςῦν θη Ζορυσιιβ 85 ρονόγηοσ οὗ 
Βαῦδυϊοηΐα τηᾶάογ ᾿αγῖ5 δηά Μορσαραηῦβ υπάογ Χοσχαξ. 

ΤΏ15 αοῦτγαβ οὗ συἰίυσῃ δά ἃ ἀδιρηϊοσ Ὧο νὰ 
δἴνεοῃ 1 τηδγγίαρο ἴο Ηνϑίδαϑρίβ, οὔθ οὗ Ουγαθ᾽ Ῥοσγείοῃ 
ϑοηθγαΐβ, [δ ἔαΐδοσ οὗ αγυβ ΗἩγεϊαβρίὶβ, ἀπά [ἢ ρονοσ- 
Ὥοσ, υπάοσ Οδελῦγβοα δηάᾶ ϑγηθγαάϊ [ῃ6 Μαρίδη, ονοσ {116 
οουηΐσν οὗ Ῥογθίὶαβ. Ταγίαβ ἴδ6 Ῥογϑίδη που] [π15 Ὀ6 
ὩδΙηΘα αἴοσ ἢ15 σπιαΐογηδὶ σσδη δι ποτ᾿ β τορηδὶ ὩΔΠΊΘ. 
ΤΏροη αγίι5 ἰδ6 Ῥεγείδη σηδγγὶθ5 8 ἀδυρῃϊοσ οὗ Ογτσιισ, 
Ὑγοβα οἷ οϑὺ βϑοῦ, Ὀογῃ αἴζοσ ᾿λασί5 Ὀθοδπια ᾿πησ, Ὧ6 
(4115. Χογχθβ, [86 πδῖηθ νὩΟΙ δοοοσάϊηρ ἰο ἴδῃ. ἰχ, 1ἱ, 
84 δε ὈοΓΠπδ ὉΥΓ ἢ15 στοαϊ-»σαηδξαϊμοσ. Τῆοσγα [δπ5 
τὐλία ἢ ΧΟγχαβ 411 [86 τουγαί ἔβηλ11165 τυ ἱοἢ πλὶσῃῦ Ὦδνα 
1.14 οἷαίπιὶ ἴο π6 ἰῇσοημθ. ΤὭτσουρῃ Μαεηάδηρ, ἰξς 

τοοῦδοσ οὗ Ουγαβ, ΌὉΥ ὺ οὗ Ογυγὰβ δηά δὶς ἀδυρῃϊογ 
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Αἴοβθα, ΣΧοσχοβ βϑυοοοθάς ἴο ὑμ6 σὶρδῦ οὗ Αϑδύγαρο [88 
Μεαηάθοθαῃ. Τῆτσγουρα ἢ15 σσγαηάτχηοίῃοσγ,. πα στα οὗ 

Ἡγϑίδϑρὶβ δῃά τηοΐποσ οὗ ᾿ασί5 ΗΠ γϑίδϑρίβ, 6 βδιοοδαάᾶς 
ἴἰο {π6 στῖσῶϊ οὗ Πϑασίαβ σοῦτγγαβ, [6 Μϑάσ, [86 5οῃ οὗ 

Χογχο [86 Μεάθ. Τασγοιρῇ ἢ15 ἑαίμογ Πδγίαβ, [86 5οη 
οὗ ΗἩγνϑίδϑρίβ, 088 δοῇ οἵ Ασϑϑίηθθ, ἰδ6 Δοϊοιηθηίά, 

Ὧ6 βυςοοθάς ἴο δα τἰρὺ οὗ υγὺβ δηᾶ Οδγργϑβος [886 
Αοδευιθηϊάς, ἢΪ5 οουβίη5 οὗ [86 τογαί 11η6 οὗ Ῥογξίβ δά 
Δηβῆδη. Τῶσγουρῃ ασὶὰβ 86 Μροάβθβ ἣθ ὑτγοῦΟΙΥ 
βιαοοσοάρα ποῦ στθγοῖν ἴο [86 ἰῇγοησ οὗ απἰίαι, Ὀαὺ ἴἰο 

ἰδαὶ οὗ 411 [86 Μεάϊδη ᾿ἰηράομι 85 νγ6 11. Ἔὸοσ, ἰοῦ 10 Ὀ6 
ποίϊορά, ἰῃδὺ [86 Χογχος οὗ δη. ἱχ, 1ἱ, ἰ8 ῬοϑϑὶΥ [ῃ6 

5816 85 Ουγάχαγοθ. Αἵ δ8ὴΥ σαΐϑ, [6 Μρϑάο-Ροσγβίδῃ 
τοοῦ ζἤδλμα 15 Ἰουηά 1 Ῥοίῃ; δηά 10 15 Ῥοβϑίρῖθ, αὖ 1ϑαβί, 

ἰῃαὶ Χεγχοβ δηά Ουάχασγοθ ἀγὰ {86 Μοάϊδη δηᾶ Ῥοσγϑίδῃ 
ἔοττηβ οἵ [86 5816 πδῖηθ.  1ὲ, ἤθη, .ασίυϑ- σοῦσγαβ [86 

Μράδβ σψεγα ἰὯ6 βοῇ οὗ Χογχοϑ- Ουνδχαγοβ [86 65 ἰὴρ οὗ 
Μεάϊᾳ Ὀεοΐοσγο ἀξίγαρο [86 Μαηπάθδῃ οοπαπογοά Στ, 6 
ψνουϊά 6 ἰῃ6 ἰοραΐ βυυοοθϑθοσ ἰο Ονάχαζοθ, 8ηἋ Χοσχοβ 
[86 βοῇ οὗ ᾿ϑασγίυ5 Ηγϑίδϑρὶβ του συςοοθοά ἰοὸ ἴδ6 Μοε- 
ἄϊδη στῖρῦ ἐῃγοιυρῇ τη, 8δ5 815 ἑαϊῃος ᾿λαγίβ Ηγβίαϑρὶβ 
δά ἄοπο Ῥεΐογε ἔτη. Τῶα ἱτηροσγίδηςσ οὗ βϑουσιηρ [86 
τὶ σὴ ἴο ἰἢ6 βυοοσοοβίοῃ 15 ΟὈν Ο5, θη γα ΤΟΠΊΘΙΏΡΟΣ, 

ἰῃαὺ Οἱ γαηϊξακῆτηδ ψΏΟ γονοϊ δά αραϊηβὺ αγῖ5 ΕΗ γοίβϑ- 
ὈΪΒ ἴῃ ϑαραζγίια, δηᾶ Ῥαγυσηδγι ἢ τνῆο σανοϊ δα ἀραϊηβῦ 
τὰ 1 Μοάϊα, Ὀοϊῃ Ῥαςθά (ῃθισ οἷδίσα ἴἰἴο 186 τῇσοῃθ 

οὔ {6 »στοιηά μα΄ 6 ὺ σγοσγα οὗ [6 ἔδυεῖν οὗ Ογαχαζγοβ. 
ΤΠ νὰ δοοορί δυο ἃ ρεηθαίΐορυ ἔοσ ᾿ϑαγί5 ΗἩγβίδϑρίϑ, 

10 Ψ1Π]Π δοοουῃῦ ἴογ ἰδ ἔδοῦ [μαῦ δ6 δηά Χοσχθβ δῖα 
οδ]16« Μίαάθ5 α5 γγε]] 65 Ῥογξίδηβ Ὁν ἰδ ατροΐκβ, δἰ που ρῃ 
Ουγὰβ δηά Οδεηῦυβαοβ ἀγα οί 80 οδἱθά; δηά μαῦ Χοσχοβ 
5. οδ]]16 ἃ Κίηρ οὗ Ῥεογεῖα δῃά οὗ 8 Μαεάεβξ ἴῃ {86 βυῦ- 

τ: (οσρασγο ΤΟῦϊ χίν, 15, σῆεγα ΟΥαχαῦοβ 15 ο8]16ἃ Αβϑαοσγιϑ, ἰδὲ ἰϑ, 
Χοσχοθ. 
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ΒοΡ οΩβ οὗ βανοσαὰὶ Βαρυϊοηίδη ἰδρ]οίβ.: 0 νυ} 
δοοουηΐ, 8ἷ5σο, ἴοσ 86 ἰοναῖίν οὗ 86 Μράθς ἴο [88 
Ῥαγβίδη Κίηρβ, ἔογ 86 αρροϊηϊπχθηῦ οὗ ὕνγο οὗὨ {δθπι, 
γιμράδέγα δηά Ταϊῆπηασραάα, ἴο ραὰὺ ἄονγῃ ἰῃ6 στοδῦ 
τον 5 ἱῃ Βαρυΐίοη δηά Μεάϊβᾳ σηᾶος ΤΠ δγῖιι5 Ηγβίαϑριβ; 
ἴος [86 δρροϊηϊτηθηὺ οὗ α Μϑάο, 1) αἰ:5, ἴο οοσησηδηά 
[86 οχροάϊτίίοη ἀραϊησ Αἰῆθηβ, σοῦ οὐπλϊηαιοα αὐ 
ΜΜαγαΐδοῃ; δηά ἔοσ [6 ραϊιηρ οὗ 86 Μεάεϑβ ἢ ἃ ῥοῦ 1αΓ 
Ῥοβιζίίοα ἡοχὺ ἰοὸ {86 Ῥοσγβίδηβϑ ὈῬοΐβ ὉΥ 86 οἷαϑββίοαί 
τχίΐοσθ, Ὁν Πᾶσα ἴῃ ἰῃ6 Βοδίϑίαη Ιηβοσιρύΐοη, δηά ὉΥ 

ἰμ6 Βαρυἱοηίδηβς ἴῷ (6 βυρβοσιρίύίοηβ ἴο [886 ἰδῦ οῦβ 
ἔγοσαῃ [88 δρὲ οὗ Χοσχεβ. 

ΤὮ15 ταῖδμοσ ᾿Ἰθηρίην Ἵχουσϑβ 111, γα ἤορο, τβκα 1 
οἶοαγ ἰο 811 ΤΥ γὸ Ὀεΐίονα ὑμαῦ ἰδ ϑβἰαϊοσγθηΐβ οὗ [Π6 
δαΐθοσ οὗ ζ δηϊοῖ τ γοξοσοηςο ἰο “ασας, 6 Μοάο, 

τῆ βοῇ οὗ Χοσγχος, οὗ [δε ςοοά οὗ ἰδὲ 'Μβάσδϑ,᾽" δζγὸ οου- 

διϑίθηί τῇ δὶ 15 κου οὗ ἴπ6 Ὠἰβίοσυ οὗ 86 {1π|65 
ὙὩΣΟὮ οοηΐος ἀροαῦ συγ [δε Ῥοσείδη, δηά ἰδ [41] οὗ 
Βαρυίοηῃ. 8 Ὀοεΐΐονα, ὑμδὺ ἰὖ 15 Θη Γοῖν ῬΟβϑῖρ 6 ἰὸ 
ἩΔΙΤΏΟΏΙΖΟ ΘΟ 5ἰαϊοιηθηῦ οὗ ὑπ6 βἰχίῃ ομδρίοσ οὗ 
Βδπΐοῖ τι δὴν 9}αοεἰς ἰμαῦ αν Ὀδθη δβϑοογίδι δά ἔσοσι 
86 σηοημπηθηΐβ οὗ Ῥοσγβία δῃηὰ Βδρυΐϊοη, οσ ἔσοσὰ δῇγ 
οἴξβοσ σγο δῖα βουσοθς ννϑρδίβοονοσ. Ιὖ 15 σστοὴρ δηά 
αὐξαῖὶτ ἴο 0411] ΔΩ τηδῇ ἃ [κῆανϑ οσζ ἃ ἴοοϊ, ἃ 118. οὔ δἢὁ 
Ἰσηογασηῖϑ, τη1655 γα μαννα οογίδϊη δηά βυξοιθηῦ ὑχοοῖβ 
ἰο βυδείδοςαίθ οὐσ δϑϑοσίίΐοῃ. 1ὺ 15 σσοηρ ἴο δϑβϑοσγί 
ὑμαῦ (6 δυϊῃοσ οὗ Τϑδηϊοῖ αἰϊουηριθα ἴο γεβθοὺ Ὀδοῖς- 
τγατά 6 116 δηά δοἷβ δῃηά οδαζγδοῖοσ οὗ σία Ηγϑίδο- 
Ὀΐβ ὕροῦ 8 οι ουβ δηᾶ βαρροσϑευ λους Τλαγί5, 1655 
Ὑ6 οδῇ Ὀ͵ΓῸΥΘ 1. 1 15 σσοῦρ ἴο 540 (δαὶ ανίηρ αἷ- 
ἰοτηρίθά ἱἰ{, ἢ6 οοηξιβοά ἰῆ6 ρογσβοῦβ ἰ15 τοβϑοίθά, εὸ 

83 ἴο οοηξουπηά [ἢ6 το οηϑηρ οσχίϑυϊηρ θύσῃ [Ώ 611. 

7. ε., ἴη ΨΑΘΌ, ν, 118, 119; ἷν, 192, 194; ϑσαβξι δῖοσ, ἰῇ Ἅ εἰς ς" διἢ 
Ορηξγεῖς οἵ Ογίεπίαϊςίς, Νοβ. 19, 20. 
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Απά, πη 1, 116 οὔ οου]Ἱά νγ6 11 6 ραγάοηρά ἔοσς ἀουδύ- 

ἴησ ψῇοῖδοσ 41] οὗ [8656 δἰαἰοσηθηῖβ τόσα υυχιτΐθη τ ουῦ 
τὐϊηὐθη ]Ἱοη δὶ ΘΥΤΌΣΘ, ΟΓ ανα Ὀδοα ἰσαηϑυ θα τὶϊδουῖ 

σοστυρίοῃ οὗ ἰοχῦ; γοῦ, ἴῃ νον οὗ 6 ονϊάδηοθ, τὴ 

(τηῖς 0 15 τδηϊξοσυν υηξαῖτ, ἴο δοουβα [86 διυΐμοσ οὗ 

το τὰ οἰΐμοσ Στ} ἰδοῖς οὗ ᾿η ο ΠΙσθῆςο, Κπουϊδάρο, οδηάοσ, 

ΟΣ ΟΠ 5 ΞίΘ ΠΟΥ͂, ΟΓ ψΨΊ 8 οοηζι5:οη5, το θοῦοηβ, ἱπδοουγα- 

οἶδ5, δῃἃ Ἵχαρροσαύουβ. 



ΟΗΑΡΤΕῈΕ ΧΙ 

ῬΑΒΙΌΒ ΤῊΕ ΜΕΡῈ ΝΟΤ Α ΒΕΕΙΕΟΤΙΟΝ (Οοηημο 

ΘΕΟΘΟΝΌΙ, [86 δαΐδβοσ οὗ μα Ὀοοϊκς οὗ Τϑδηΐοὶ οαπηοῦ 

Ὦδνα τοβθοϊθά Ῥδοϊκσγασά ἰῆθ αρὸ οἱ Ἰλαγτίυβ. ΗἩγϑίδϑριβ 
δὖ ἰδ6 ὑῆθ νῆθη δα Ῥθοδηλα Κίηρ οἵ Ῥογβὶα. ᾿ [Ι͂}Ὼἢ ΤΠ δ. 
Υ, 31, 1Ὁ 15 βαϊά, ὑμαὶ Τϑασίυβ ἰδ6 Μεάδ σεϑοοϊνθά [6 

Κιησάοτῃ ννῆθη ἢ6 γα δροιΐ 62 γϑβῖ5 οὗ αρε. ΗἩδγοάοζιβ 
βίαίθς ἰμαῦ ᾿ασῖυβ γα οηΐν “δροιῦ 20 γϑϑῖβ οὗ ἀρϑ᾿ 
ΜΏρη Ογγὰβ Ἰυϑὺ Ὀδίοσθ 815 ἀθδαίῃ δά ραβϑοά [6 
Ασαχθϑβ οὐ ἢϊ5 ἔαϊαὶ ὀχρϑάϊθοη δραϊηϑὺ [86 Μίαβθαροίς; 
δηά ἰδδὶ Πλαγίυς “δά Ῥδθοῃ οἷς 1 Ῥοσγϑία, Ὀδθοδυβα 6 

Ὦδά ηοΐ γεοῖ αἰϊαϊηθαά [6 ἂρὸ οὗ συ] Ἕἔοζαγν βογνιςα. 5 
Ηδ ἔυσίμοσ 58 γ5," ἰμαὺ Ηγϑίαξρίβ, [8 ἔαϊῃοσ οἵ ᾿λαγίαβ, 
γγἃ3 ρονοσηοσ (χγραγοἶοδ) οὗ Ῥογξῖδ, αὖ 86 ἰπ|6 ψῆθη 
Πασίβ ατγνοα δὖ ϑυβϑα ψθη Οἴδηθ δηᾶ Οοῦσγυαβ, 

“6. ποδίθϑοῦ οὗ [86 Ῥογβίβδῃβ,᾽"᾿ σοσα ὑσχοραγίηρ ὑῃοΓγ 
ΠΟΠΒΡΙΓΘΔΟΥ ἀραίϊηθὺ [86 ἔαῖΞξα ϑιηδσγάϊ9. Α9 ἰδ ἔαΐβα 
Θιογα!5 τγὰ5 ΚΙΠΘα ἴῃ 521 Β.6., [815 ψοιἃ τδῖζα ΤΠ αγὶ5 
ἴο ᾶνθ Ὀδοῃ 79 γϑαζβ οὗ ἀρ αὖ (8 ἀδαϊἢ οἵ ϑιηγογάϊβ 
Δηά ἢϊ5 ἕαϊογ δρουῦ 100 18 [86 ἔοστηοσ δά Ὀθθῆ 62 δὖ [8 
τηδ οἵ ἰῃ6 ἀδαιϊιῃ οὗ Ογυσγαβ. 

Εαυγίδογ, ᾿ϑασῖυβ ἴῃ ἢ15 Βοδιβίπη Τβοσ ρΌοη 4 σρθδῖκϑ 
οὗ 85 ἑαϊμος ΗἩγϑίαδϑρίβ 85 Ῥοίηρ 511} 1 δοιδνθ βογσνίςβ 85 
φοηθσγαὶ οὗ ἢὶς ἔἴοσοθς ἴἢ [6 γγὰσγ δραϊηβξῦ {ῃ6 σϑῦρϑ! Ποῦ 
Ῥασιβίδῃϑ δῃηά Ἡγσοδηίδηβ. Ηἰἰ5 ψοσάβ δῖα δϑ [ο] ον: 

1 ὅ66 Ὁ. 222. 5 Βῖς. 1, 209. 3 ΒΙξΣ, ΠῚ, 7ο. 
4 (οἵ. 1ϊ, 92-( οἱ. 112, 10. 
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Τυβ 5ρϑαῖκβ κίηὴσ ᾿δγυϑ: Ρασιδῖα δά Ηνσγοδηΐα σορο]οά 
δηά νοοῖ ονοσ ἴο Εσανασγίίβῃ. ΕΗ γϑβίδϑρίϑ, ΤΑΥ͂ ἔδίμοσ, γγὰ5 1Ώ 

Ῥαγίδῖα; [6 Ῥβορίθ 1ϑξῦ Ὠἰτὶ δηά τοβα ἴῃ ἰῃϑυτγοοϊίοη. ΤΏΘη 
Ἡγϑξίδβρίβ ἴοοῖς [6 ρεορίβ ψῶο βἰοοά Ὦγ δῖτλ δῃά ἄγον ουἱ. 
Τῆοτα 15 8 οΟἿἿΥ 1 Ῥαγίῃια Ἵοδεά ψιβραυζαί ϑῃ; ψΏοσα 8 
Ὀδυυα τυ ἔπ τοῦοῖ5 ἰοοῖς ρίδοθ. Αὐζαπγαζάβδ Βεϊρεά ᾿|6. 
ΤὨτσοιπρῃ {δα σγδος οὗ Δυταπιδαζάδ, Η γβῦδϑρὶβ βαιοίθ [6 τοῦ 8 

Βατά. Οἱ {δ6 ὑνθηϊγ-ϑθοοημά ἄδγν οὗ [π6 τηοπτῃ ΨΊγ Κη 8 
[86 Ὀαξΐα νγὰβ ἰοιαρηῦ. ΤἸΏΘΩ 1 βοηῦ ἃ Ῥοσβίδῃ δγίαν ἴἰο 
Ἡγϑῦδϑριβ ἴτοσι ἕαρα. θα [Π15 ΔΥΤΩΥ οαπιο ἴο Η γείδϑρίϑ, 
86 ἄγεν οαὐ τυ {15 ΔΙΙΩΥ δηά ἔουρῃῦ ἃ Ὀαιεΐα τ ἐπα 
ΤΟ 6Ϊ5 αὖ ἃ οἱ οὗ Ῥασίῃϊα οδ]εά Ῥαϊίσταρδῃ. Αὐσγαζηαζάβδ 
Πεοϊρεά, ΤὩτουρῃ 815 γσσᾶοθ, ΗἩνβίαβρίὶς βθλοία ὑμ6 σεῦοΐ 
Ὠοσὺ. Οπ ἰδὲ βγϑοῖ ἄδὺ οὗ [86 σοί Οδισαδραάδ, {δ6 

Ὀαιυῖ6 γγαβ Τουρῦ; τ ϑογούροη ἰδ6 Ὁσονίησα Ὀθοδηιθ Σ126. 
ΤῊ 15 δῦ  ἀϊά ἴῃ Ῥασγίῃϊα. 

Τὸ 15 οονίουβ ἰῃαΐ ἃ δι ψΟ τιιϑῦ αν Ὀ66Ω δὖ 1ϑαϑὲ 
δουϊ 80 γοαῖβ οὗ ἀρϑ, 1 5 ϑοῦ ψΈσα 62 δῃηά τοσζο, οουἹά 
ποῦ αν οδγγι θα οὐ ἢ Ῥϑύβοῃ 500 ἢ δὴ δγάτποιυϑβ σαηρδίρῃ. 

ἘΛΏΔΙΪΥ, 1Ὁ 15 βοασοοῖν ψιῦτη [πΠ6 στῆσα οὗ ὑσορϑΌΣ εν 
ὑπαὶ ᾿ϑδαγί5 Ἡγϑίαϑοῖβ ἰτηβϑῖξ οουἹᾶ ἢανα οοηδποίαά 50 
ΤΊΔΏΥ ΟΧροα  οὴ5 85 Ὀοϊζῇ δὲ5 οὐχὶ ἰῃϑοσι ρώοηβ δηά [ἢ6 
τοοοσγάς οὗ {Π6 οἶδϑϑῖοδὶ τυσιζοσθ ᾿τγρυΐο ἴο πὶ, 1 6 δά 
Ὀφδδῃ 62 γρϑαζῖϑβ οἷά αὖ [86 {1τ6 οὗ 6 ἀρδιίἢ οὗ ΒΘ 98 2ΖΖαῦ 
ἴῃ 528 Β.6. ογ δὖ μα οὗ ἢϊ5 βυσοδδβίοη ἴοὸ [ῃὴ6 [ὩΣΟΙΘ 
οἱ Ογσγὰβ ἴΏ 521 Β.σ. [ἢ 6 δά Ῥδθϑθὴ 62 γϑδατῖβ οἷά ἰῃ 
538 Β.6., Βα ψοιυά ἢανα Ὀθθὴ 114 δ [88 {1π16 οὗ Ὠἰ5 ἀδαϊξ 
ἴῃ 486 Β.σ.; 1 6 ψψεσε 62 εὖ [86 ἀδβαϊῃ οὗ ϑυηθγάϊβ ἰῇ 521 
Β.Ο., δα τηχϑὶ ανα Ῥθθῇ 97 δὖ {86 {ϊπ|6 οὗ 15 ἄθαϊῃ. [0 
15. ποὺ ὑὈσγοῦϑοία, ὑμαὶ 6 σεῖς Ὠἰβίοσίδης σνουἹά τοί 
Βανο ῃοίϑά [ἢ15 δχίγουδ οἱ ἂρ ἰἢ ΟἹ 6 50 γγ811} ἱζηονν 85 
Ὧ6, δηα Θβρθοῖβν 1 ΟἿ6 50 δοίΐνα 845 Ὧ6 γγὰβ Ἄθνθῶ Ὁ ἴο 
[26 {1π|6 οὗ 815 ἄδθοθαβθ. ὅὃὅο {ῃαῖ νὰ (1ηἰς [α΄ γα ἃσὸ 
7.5 86 1η σοποϊυατιηρ μα νι δύονοσ τ αν Ὀδοα 
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{8 βοῦγοα οὐ [86 ορήδθοϊ οσ {86 ἄδίβ οὗ [86 τεῖϊοσ οὗ 
ἸῬδαϊοῖ, Β6 οουἱά ποὺ Βανὸ τηϑδηὶ ἴο τεβοοὶ ἰο ἢἰ5 ᾿Παγίαβ 
[86 δρ8 οὗ ᾿ϑασγίιι5 ΗἩγϑίδαβρίβ δὖ {86 {ἰπ|ὲ οὗ δὲβ δοοθεϑίοῃ. 

ΤΩταῖν, ἐδ6 βϑθ συ 6 5δἰά δ5 ἰο ἐδ 7. ἴῃ 
ΜΈΣΟΣ δα ὕνγο Τλασί565 ἀγα βαϊά ἴο ἢανα Ῥδοοσηδ ἰἕηρ. ἢ 
Ἡεοτγοάοϊζιαβ, στο βδοσιν αἵίζοσ [86 ἄδαιῃ οὗ ᾿αγίαβ 
Ἡγϑβίδβρίβ νγὰβ Ῥόσῃ αὖ Ηδ᾽!]σαγηδϑϑβ 1 Αϑία Μίῃοσ, 8 
αἰγ βυδ]θοὶ δἱ ὑδαὺ ἐπι ἴο ἰδ6 Ῥογβίδης, δῃηά ψῇο δά 
ἰσανεϊθά Ἵχιθηβινεῖν ἴῃ [δ6 Ῥογβίδῃ οιρίσα δηά βιυάιθά 
[δ 5βίοσγίεβ οὗ 105 ογίρίπ, 885 ρίνβη 5 [868 Ἰοηροβί, τηοβὺ 
Ἰβογοιυρῆ, δά ὑσγοῦδοϊν [86 σηοβί το ͵α δοοουηΐ οὗ [88 
1116 οὗ θϑαγσίυβ Ἡγϑίαβρίβ. 1ἢ ἢϊ5 σοϊδαίίοι οὗ 186 δοςθς- 
βίοη οὗ Ἰδασὶις ἴο ἰῆ6 ἰξτοησ οὗ Ῥογβίβ, 86 15 Ὄβχρί1οἱξ ἴῃ 
δίδιηρ ον 6 βιοοροάρά {δ 8156 ὅσηθγάϊβ, [6 Μαρίδῃ; 
δηᾶ ὉΥ νῇἢδὶ 8 τηδτγνοΐουβ βοσίθς οἵ δνθηΐβ, ἢ6 δῃά ἢ15 
ἴθ !Πον οοηθριγαΐοσ δηοηρ 86 ΟΣ οὗ Ῥεχγοϑία, 
ΏΟΚΘ ὩΔΙ65 δἷ'ςο 6 ρίναοβ, βυοοσοάραά 1 τυγοϑίζηρ [86 
ἀοηπγηδίίοη οὗ εβίοσῃ Αϑία ἔσγοτλ [86 υϑυτρίηρ ρόνεσ 
οὗ [δε Μβάδϑβ δηά 86 Μερὶ.3 

Νοῖῦ οὔϑ ψοσγά 15 βϑαϊά δρουΐ ΒεἰϑῃδζΖζασ, ογσ δροιῦ δὴν 
οἴδος Βαρυ]οηΐίδη ογσ Ομαίάδδη ἰηρ ἴῃ 411 οὗ [815 Ἰοῃρ 
δοοουηῖ. Μοσχγϑοόνοσγ, ἰδ6 ᾿αγίυβ οὗ Ηθχγοάδοϊιβ τὰ [86 

Ῥοχϑίδῃ ἰϑδάοσ οἵ (πθ Ῥογβίϑηβ δραϊηϑξῦ 86 Μαρίδῃ ἰοδάεσ 
οὗ δε Μεάος, δῃά ποῦ ἃ Μίβαϊδη γαῖοσ βυοοθθάϊηρ ἰο ἃ 
Οβδίἄδδη ἰσηρ. 

Ἰδθ6θ6 βἰδίθχθηίβ οὗ Ἡδγοάοίυβ ἃσὰ οοηβτιηθά 85 ἴο 
[δοθ6 ροϊηΐβ ΌΥ͂ ἰδ ἱηξοσρύοης οὗ αγῖαβ. ὙΤῺ6 Β6δ15- 
ὑπ Ιηϑοτρύϊοη [6115 αὖ ᾿θησίῃ δον [δα ἔαϊϑα ϑιιοσγάϊς, 
δανίηρ τοῦθ ]]16ἃ ἀραὶποῦ Οδυηῦγβοβ, δεϑυσηθά δηά τηδίη- 
ἰαϊποαᾶ [δα ᾿ἰηρβῆῖρ. Οπ Οὐϊ. ἱ, 1πηὸ5 328-72, Ὧ6 56 Υ5: 

ὝΒοα Οδύῦνβοβ 844 ροπα ἰο Εἰργρὺ, 6 σιν Ὀδοδηια 
Βοβίϊθ δηά ᾿γὶῃρ ἱποσοαϑοᾶ ἴῃ ἰδ σουηΐσυν, ὈοΐὮ 1η Ῥογϑῖδ 

: ὅ66 Ὁ. 222. 5 366 5 ᾿Π είογυ, Βοοῖς ΠῚ, 61--88, 
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δῃηά Μεάϊα δῃά ἰδ οὐδοῦ οουηίσίοβ. ΤΏΘΩ ἃ ᾿δῇ, ἃ Μδρ- 
ἴλη, οὗ Ραϊβῃϊγαυνδάδ οα11.ἃ (σαυτηδία το 6116 4 δὖ ἃ ζοσίζοϑβ 
ο81164 Ατγακαάγιϑῃ. [ῖπ [86 σου ὙΊγακῆηδ, οὐ 186 1418 
ἄδγ οὗ ἴῃ τος, δ6 τοῦρε]εᾶ, Ἐδ ]Ἰεἅ ἴο δε ῥῬϑορῖε δηὰ 
βαϊά: ΧΙ δῃ Βασγαΐγα, [86 βδοῃ οὗ Ουσὰβ δηὰ Ὁσοίποσ οὗ 
Οδργβοβ.᾽" Ὑδοζοίοσγο, ἴῃ6 σδοΐο Κίπράοση Ὅτοῖκα ἱπῖο 

τ 6 Π!οἡ, ρσοΐηρ ΟΣ ἴο δἰτ ἔσοσι Οδίηῦγβοβ, Ῥοΐ Ῥεσβίδ 
δη4 Μίοαϊα 85 νγὸ 1] 8ἃ5 [6 οἴδοσ ἰΪδαπά9. δ βοϊζοά [6 ρονθσζῃ- 

᾿ χηθρηῦ. Οἱ {δε οὐδ ἄδγ οὗ {86 τοητἢ Οὐαγτσααρδάδ 86 βεϊζεά 
[6 ρονοσεσηθαῖ. ὙΒοη Οδρυβοβ ἀϊεά ὮΥ βιϊοίάθ. Τὶ 
σονοσησαθηΐ ψηϊοῦ σδυζηδία βεϊζεά,- --ἰ 5 ρονοσωσηθηῦ δ88 
Ὀδοα ἔσοσῃ οὗ οἷά ἢ οὖσ ἔδταγ. Τθθα σδυσιδῖβ [6 Μαρίδ 
ἰοοῖς ἔσοσα Οδειῦγϑοβ Ὀοϊ Ῥογβὶα δηὰ Μοάϊα δηῃά [86 οἵδεξ 
οοαπίσιθθ. Ηδ δοίθά δ8 πὸ ρεδλϑεοά. Ηδ νὰβ ἰῆρ. Νο 
οἕθ, πεῖδος Ῥεγβίδη ποῦ Μαάβ, οσ δ: ομδ οὗ οἱσζ ἔδγαν 
ψουᾶά βανα βηδίοδοά {δα ἰσπηράοσῃ ἔσοη Οδυσζηδία [86 
Μασίδῃ. Τα ρθορίδ ἔδαγεά πὶ ου δοοουτξ οὗ δὶ8 Ἵγσιοῖγ. 
Ἧς σου ἢανο 1116 ἃ πϑὴν ρθορῖα τ ῆο δαά Κηονα Βασζάϊγα;: 
6 ψουἹά δᾶνο 11] απ, “'8ο ἰδαῦ Ὧο οὔδ βδουϊά ἵκηον, 

δαὶ δηλ ποῖ Βαγάϊΐγα [88 βϑοῃ οὗ Ουσγυβ.᾽" ΝῸ οὔδ ἀδγοά 
ἰο βροδαῖς αρουῖ δυτηδῖα ὑδ6 Μαρίδῃ, τυ} 1 οασῦθ. ΤΏρΩ 

Ιοτἰοά ἴο Αὐγαπιδζάδ ἔοσ μοῖρ. Δυσαζηδζάδ σσδηϊβά στὴ δἱά. 
Τὴ δα του ἢ Βαραγυ δά 5, ἴῃ [86 ἴδ ἄδγυ, 1 διά ἃ ἔθ τηθῃ 
ΚΙΠ1εἀ ταὶ δυσιαΐα ἴ86 Μαρίδι δηά ἴδοβθα ψὯο στψεσγὰ ᾿ἷβ8 
ποῦ δάμποσοηΐβ. Αἱ ἃ ἔογίσοϑϑ οδοὰ Θὲ καυδυνδιϑῃ 
ἴῃ 86 ἀδίσοι οὗ Μεάϊε οα]]16ἃ Νίδαγα; ἴποσ 1 [ἡ116« Εἷστη 
δηά ἰοοῖς [86 Κίηρἄοτηι ΔΎΤΑΥ ἔγοσι τη. ΤΏΣΟΌΡΆὮ 188 σσϑοθ 
οὗ Δυτγαπηαζάδ, 1 Ὀδοδῦλα ἰπσ. Αὐυγαπιαζάδ σαν ονὸσ ἴο 
ταῦ ἴδε Ἰπηράοη. ΤΏ ρονοσησηθηὺ σοῦ δά ὈδοῚ τζεβίεά 
ἔτοτσι ΟἿΣ ἔασιν, 1 τοδϑιδὈ 964 45 ἰδ Βαά Ὀφοη Ὀεΐοσο. Τ86 
Ὀΐδοαϑβ οὗ ὑσαυοσ ψῃϊοῖῦ αδυτηαῖα ἴῃ6 Μαρίδη μδά ἀοβίσογεά 
ΙῬγεθοσνοά ἴο [88 ροορῖθβ. Τθα ραξίυσοβ, [6 ποασίἢϑ5, [86 
ἅἄιτνε!ρβ οὗ ἰδ οἶδβ σοῦ Οδυπιδία [86 Μαρίδῃ δαά 
ἰδίκο ΑὙΑΥ,  τοϑίοσεά. 1 πσοϑίοσοά 411] {πῖηρβ 85 ἰδοὺ δά 
Ῥδθη Ὀοΐοσθο. ΤΏσουρὮ ἴδ ρ»τδοο οὗ Δυσγαηδζάδ, αν 1 ἄοηθ 
ἰῃϊ5. να ψογκεά υη{1 1 παν υἱδοθά οὺἱσγ οἷδῃ δραΐϊῃ ἴῃ 
9 οἷδοθ, 85 ὃ γγὰ8 Ὀεΐῖοσθβ. 1 δανα ψοσκοά ἱδγουρῃ [86 

Σό 
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σταςα οὗ Δυγατηδζάδ, 5ο [παῖ 1 γγἃ3 85 [Ὁ νχὰβ Ὀοΐοσε σδυγηδία 
188 Μαρίδῃ μά τοῦεά οὖς οἶδ. ΤΉ 15 ψμδ 1 ἀϊά τ θη 
Ι Ὀδοδσο ᾿ηρ. 

Αποῦδοσ ροϊηΐ δ ψϑΐϊοῃ Ἡογοάοίας᾽ δοοουηΐ οὗ [86 
ΟΟΠΞΡΙΊΓΘΟΥ͂ αραΐϊηβ ἰδ6 [4156 ϑιηογαϊβ 15 οομῆττηθά ΌὮΥ͂ 
186 1ῃϑοσρύζουϑβ 15 ἱΏ {86 115 οὗ [86 Ὥδιδθβ οὗ [86 οουῦ- 
δρίσαΐοσβ. Δοοοσγάϊηρ ἰο Ηοσζγοάοίϊυβ 11, 70, ἰοσα ψεγα 
δὶχ οἵ ἰμεβο, ἴο τῖὲ|ῖ: Οἴβδῃθ, Ἀβϑραΐμέηθβ, (σοῦσγυϑδϑ, 
Τηΐαρῆοσηθς, ΜΜοραῦυβαβ, δὰ Ἡγάδσγηθθ. ΤΏ ὩΔη)65 
οὗ ἔνε οὗ ἐμεββα δ ρίνθ ὉΥ͂ ᾿ϑαγίαϑ οα (οἱ. ἱν, 8ο-86," 
οὗ 86 Βεδίβίαπ ηβοσἱρυίοη, τοσο νὰ σοδά: 

ΤΏ βαϊῃ ᾿ασίυβ [86 Ἰσησ: ὙΏαθα τὸ ὑδ6 το ψὮ8Ο 
ὝΟΙΟ Ὀσοθοηῦ Ὑοη 1 ον Οαδυσπιδία ἴῃ6 Μαρίϑδη, σψῇο 
οΔ116ἃ Ηἰτηςο1 Βαγάϊγα. Αἱ μὲ ἔσῃ ἴῆδξα θη δοῖρεά στὴϑ 
83 ΙΔΥ δὐμβογοηῖβ: γιηδαΐγαηδ, [86 βοη οὗ δυδϑραζα, ἃ Ῥοσ- 

514π; ]} 8η8, [86 5οη οὗ ΤὨμῆτα, ἃ Ρογϑίδη ; σδυθασγανα, [Π6 

βοῃ οὗ Μαγάμπηϊγα, ἃ Ῥεσγσβίδῃ; 1 άδγηδ, [Π6 δοὰ οὗ Βαρδίρηδ, 
8 Ῥοσβίδῃ; Βαραδ ῖκηϑηδ, ὑπ6 βοὴ οὗ δαάυδγα, ἃ Ῥοσξίδῃ; 
Ατσγάἄυταδηϊβῆ, 86 5οιὶ οὗ δδδικα, ἃ Ῥεσϑίδῃ. 

ΤΙ 11] ὍὈ6 βοοὴῦ ἰδαῦ 41] Ὀυσὺ 186 ϑϑοοῃά οὗ {6 
ὨΔΙ65 85 ρίνθοῃ ὉΥ Ἡοζγοάοίαβ δῖ ΘϑϑΣ σοοορῃΐΖ- 
δΌ16 ἰπ [86 5ὺ σίνϑη πῃ ὑπ ἰπβοσ ρου, δά ὑμαῦ ὕΠοσα 
θ Ὀπ ἃ 5 ρῃὺ ἀ βοσθησα ἰῃ [86 ογάοσ οὗ {86 ἤδῆιθς; δηά 
186 5ροπηρ ἢ ΟἹΘ οδϑθ6 15 Οτσϑοῖίς δηά ἴῃ [δ οὔπογ 
Ῥοσϑίδῃ. 45 ἴο Αϑραιϊῃίηθ, βοσζανοσ, γγα Βηὰἃ ἢ15 ὩδΔ1}6 

εἰνθῃ ὉΥ ᾿ασαβ οὐ ἰδ Νακ5}-1- αηδίαρι Ἰμϑοσιρυοα, 
85 ἰμαὶ οὗ οὔδ οὗ 86 οοσηρβδηΐοηβ οὗ ἰδ6 ᾿ΐηρ; 50 ἰῃαῦ 
δύ 15 ροβϑίθίθ, ἐῃαῦ ἢ6 δά ἔγγο πδηλθβ, Αβραϊβίηθς δηά 
Ατγάυσηδηϊϑῃ (Ασγίαρϑδῃμβ). 

Ετοσὰ ἰδ οχρ οϊϊηθαβ, ἴβθη, οἵ 86 δοοοιηΐβ οὗ [86 
ΤΑΔΏΘΟΣ οὗ [ἢ6 δοοσββίοη οὗ Τδσ5 Ηγθῦαβρὶβ ἰο [86 
[τοτδ οὗ Ῥοσγεία, 1 15 τ ροββὶ 16 ἴο ΒΏΡΡοβϑ ἐμαί ἃ 1δῖθ 

1 Ὑ οεἰϑοραςῖ, δὲε Αοὐλάηιεπίάεη 1πϑολγί εη, 868. 
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το, το νι ϑμοά ἴἰο σοῆροϊς Ὀδοϊκνυγαγάς (86 ἰϑίοσυ 
οὗ ἰβ β:οοθϑϑίοη ἴο ἰδ6 ἰησάοτῃ οουἹᾶ δανα βαϊά ἰῇ ἐπα 
ἰδησύαρα οἵ [86 ὍοοΟκΚ οὗ ϑαπίοι: “Ὑμδαὺ βϑασὰθ ὠἰρδὶ 
νὰ Βοίβῃαζζαςῳ ἰδαὸ Οδμδίάθδση 5αΐη; δηά Ταγὶι5 
[186 Μεάϊδη τστοοοϊνοά (οσς ἰοοΐ ἰδ6 Ἰτηρσάοσι᾽ (ν.: 230, 
421), ΟΥ, 85 ἰ ἰ5 βαὶά ἴῃ ἴχ, ὶ, “"Ῥαγίιϑ 86 δοῃ οὗ Αδαβϑυ- 

Θσ5 οὗ {88 56ϑά οὗ [86 Μροάδβ νοῦ δδά Ὀδοη σηδάς 
Κίηρ ονοσ [86 τϑδαΐπι οὗ ἐμ Οβαϊίάθδῃβ. "ἢ 

Ἐουτγίῃϊγ, (86 δυΐδος οὗ ϑηΐοῖί ἄοθϑ τοὺ σοῆρδοὶ 
Ὁδοϊκυνασά ἰῃ6 παηιε οὐ ἐ 6 ξίηράοηε ονοὸῦ Μοδ Πα σὶι5 
Ἡγϑίδϑρίβ δά Ὀδοῃ τοδάθ Κίηρ. " [ἢ δὶ οὐχ ἱηβογὶρ- 
ἰίοηβ, ᾿ϑαγίυβ Ηγβύδϑρίβ οδ 15 Ὠὐτηϑοῖξ “Ἰηρ οὗ Ροσϑὶδ᾽,᾽;" 
“ἸπὩρ οὗ ἰδη 5᾽" 5 “ἸὩρ οὗ ἴδε ἰδηάς οὗ τῆϑὴν ἐοηρι 65... 
Ἰσηρ οὗ ἴδ6 απ 5 οὗ 411 τορι οϑ᾽᾽;5 “Ἰρ οὗ [δε ρστοαῦ 
Ὑἱὰ6 οασγίδ᾽",6 δηά “ῶρ οὗ ὐτηθγοιβ οουηΐσγίοϑβ. 1 
Οπ {86 Βεαῦδυ]Ἱοηίδη ἰδυ οῖβ, Ὧ6 15 ὉὨ ἔόσζηΐν οδ θά “Ἰηρ 
οὗ Ἰαμιάς,᾽" “Κίηρ οὗ Βαρυΐοη,᾽ οὐ “"ρ οὗ Βδρυΐουη 
δρᾶ οὗ [86 ἰαπά5.᾽᾽5 80, κουίϑο, Ηοσοάδοίας δηά {Π6 
οἰδϑβίοδῖ Ὑυσίϊοσβ ΩΣ ΟΣΤΩΪ 0411] ἰτὶ ἰΐηρσ οἵ Ῥογβίδ. 
Νενοσ οὔσα δΥ ΘΓ ἰ5 6 ο8116ἃ “ἴηρ οὗ [86 Μεάοϑ,᾿" 
Ἰηρ οὗ Βαγοι," ογ “1τρ οὗ [86 ΟΠ θδηβ" [Ἷ1η 
δἰατὶηρ οουίχαϑὶ τ ἐδ 5, [86 Τλαγῖι5 οὗ ϑ.δηΐοὶ 15 οδἹοά 
ὃ Μεάσ, "9 ψοδ ΣΏΔΥῪ ῬΟΒΘΙΌΪΥ τγθϑδῇ ἰδῇ ἢ6 γγὰβ ἃ Μο- 
ἄΐδῃ ὉΥ͂ Γᾶοδ, ΟΣ 8 [ΐηρ οὗ ἰδ6 Μϑάδσϑβ, οσ δὖ 1ϑδϑδὺ οὗ ἃ 
Ῥατὶ οὗ [86 ΜΜοάρθϑ; αἷβο, “"ίῶρ ονὸσ ἴμ6 σϑαΐπι οὗ {Π6 

Ομδίθβδηϑ᾽᾽ ; 1 δηά ὉΥ ἱπιρ Ἰοδίίου, δὖ ἰθαϑῦ, Ἰθηρ οὗ 

: ὅ66 Ὁ. 223. 5 Βελίείμη 1,2, Α 2. 
274. 1,2, Δ 3: Ῥεσξοροῖὶβ ἱΏϑοσ. ἱ, 2. 4 Ἑ]τεηά, 14-|16; ϑυ62, Ὁ, 5. 
9 ΝΕ, ἃ 1ο. 4ΝΕ, 8 11-12. ὮῬΡΟΣΞΘρΟΪ5, ἱ, 3-.4. 
8. 80 οὐ 811 ἴ8οϑδα ρυδ᾽ϑη θά ΌΥ ϑίγαβθγωδιος 8δηα ἴῃ 611 ἰῃ [86 ““Οσπηοὶ- 

ἴοτται Τοχῖβ᾽" δηάᾶ ἴῃ ἴδ6 Ῥογάεγαςία δοῖε δοδγε ἀφ ηιϊεγ. 
9 ὅδε [δ6 διἰδοτγ᾽ 5 αγίϊοϊθβ οὐ 186 ΤΊ65 οὗ 186 ΚΊηρβ ἰὰ ἴδ6 Ῥρέροε- 

ἔοπ ΤἼὙεοϊορίοαἱ Κευΐσεισ ἴοτ 19004-5, δΔηά Ὧἰ5 ατγίϊοΐα οὐ ἐδ ΤΊῖ65 οὗ ἴῃ 6 
Κίηρβ οὗ Ῥοσγβῖα ἰῃ 16 Κεσίςελγί Ἑὐμαγά ϑαςδαι, 1915. 

9 δον, 31. τε Ὅη. ἰχ, 1. 
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Βεαῦδνίου, βίποθ Ὧἣθ σγϑοοῖνϑα δρρασζοηῖίν ἰδ6 Κίηράοῃι 
οὗ Βεοίββαδζζαγ, : δῃὰ Β6ΞῆδΖΖασ 15 οδ᾽Ἱδα ""Ἱὴρ οὗ Βαργ- 
ἴοη.᾽᾽ ἍΜΒοΩ νὰ σοσηθωδοσ, ἰμδὺ ἰδ6 δυἰδοσ οὗ Ὁ δηϊοῖ 

ἦ οαγεΐαϊ ἴἰο ἀιϑιηριυ ἢ ΝΟ ΒδάηθΖζασ 85 “Κίηρ οὗ 
Βαθυοι᾽";" Ογγυβ, 85 “086 Ῥεγείδη,᾽᾿ 4 οσ 85 “"ρ οὗ 
Ῥογϑίδ᾽᾽᾿.5 δα ΒοΙ9ῃ 4 72Ζασ δ5 “1ἋὯ6 ΟΒδίθδη,᾽,᾽΄ ὁ οσ 85 [86 

“Ἰπρ οὗ ΒαΡγ!οη";1} [26 ἔδοί, ὑδαὺ Πάτα 15 οδἹ]δά “186 
Μαεάαδ,᾽ δ οσ Ἰεΐηρ “Ὄνοσ [6 τϑδΐίστῃ οἱ {86 Ομβαϊίάδβδης,ν 
ἱξ σβρθοῖδν σψόσίυ οὗ ποῖϊοδ.Ό Ῥασγιουϊασγν, 15 [815 
οδγοίαΐ ἀἰβοστηϊηδίίου οὗ {0165 ἴο Ὀ6 ῃοϊδά ἰῃ νίονν οὗ [86 
ἴαοι ὑπαὺ 4 “"ΘῬ δγὶι5 ᾿ηρ οὗ Ῥεγβὶδ᾽" 15 τηδθηϊοηθά ὍΥ 
ἘΖιαῖο δῃά δ “Ὁ ατυ5 (86 Ῥογβίδη "" ἴῃ Νοδου δῆ χίΐ, 
22; ΟΠ6 οὗ νοῦ ἰ5 τηοϑδῦ ὑσορδοῖνυ Παζίιις Ηγβίδϑρίβ. 
ἈΑσοοογάϊηρίν, ἰδ6 δυΐδοσγ οὗ Τϑδηΐϊοῖ οδηποῦ δνα ροϊίθη 
ἢϊ5 Κπονίεάρα οὗ ἃ ᾿λαγίιι5 86 Μεάς ἔγουῃ [86 ϑογσιρίυζοβ. 
Τπδὺ 15, βίθοα 86 ϑογρύαγεβ οὐἰδίάς οὗ Τϑδηΐοὶ βρϑδῖς 

ΟἿΪΥ οὗ ἃ Πατῖι5 [6 Ῥογδίδῃ, οσ ἃ ᾿δσγίυβ, Κίηρ οὗ Ρεσεία, 
{π6 διαῖδοσς οὗ Ὁϑδηΐοὶ ἀϊά ποὺ γοβθοῦ Εἷτι Ῥδοῖς ἱπίο δὲ5 
᾿Ασίας [6 Μϑάθρ, νοι ἢ6 ὭΘνΟΣ ο8115 ἃ Ῥαδγβίδῃ ΠΟΣ 8 
Ἰηρ οἵ Ῥεγϑῖδ. 0 ἰδδὺ δγα δραΐῃ γα δηά ἰδδὺ [ῆογα 15 
Ὧο ονϊἄάθησα οἱΐμοσ οὐ ἰδ6 στηοηυπηθηΐβ, ΟΥὨἨ Σ [86 οἶδα9- 

510 41 τυσιῦοσβ, οἵ 'π [6 ϑογρίαγοβ, ὑμαὺ ᾿ασίαβ [86 Μοάσδ 
ΨΑ5 ἃ τοῆβοίίοη οὗ ᾿ϑαγί5 ΗἩγβίβϑρίβ. 

ΕΠΠΔΙ͂ν, ποῦ ἄοος ἰδ6 αγίυς οὗ Τϑλδηϊοῖ σοβϑοὶ {86 

γεϊαϊοης οὗ Ἰδεατῖυς Ηγϑίββρὶβ ἐο Οὐ ον Κίμρ5. 1} 
Ἀοοογάϊπηρ ἴο [δε Βοδίϑίση ἱηβοσγίρείοη, ᾿λασί5 ΗἩ γϑίδο- 

Ὁἷβ οομαπεσγοά ἵνο θη ψῆο δά το 6116 4 δραϊηϑὶ Ηἰπὶ 
δρᾶ πϑυγροά ἰπ6 ἰζγοηθ οὗ Βαργίοηυ. Εδοῖῦ οὗ ἰμοβθθ 

᾿ΏΔΏ, ν, 321, ΥἹ, 1. 
3 Ὁδῆ. νἱΐ, 1, νβοσο Ταοοάδοξίοηυ, ποιγονοσ, σοϑβ “Ἰων οὗ ἴδ ΟἸδῖ- 

ἄεδοβ." 8 ϑο6 ἱ, 1. 4ΦΥΙ, 20. δ Χ, 1. ΨΥ, 30. 
ἵν, Σ, Ῥοῦο, 88 γὸ αν Ὀείΐίοστα τηθηθποηοάῦ, Τβοοάδοϊοη τγοδαϑ 

“Ἰὴρ οὗ ἴδε Ομεαϊδβῃς. " ΎΙ, 1. ΙΧ, 1. 
56 ΙΝ, 5, 24, νἱ, 14 ()). 5: ὅθ Ὁ. 223. 
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οδ΄οά Ηἰτηϑοῖζ Νοθυομδάμοζζασ δηά οἷα πηδα ἴο 6 8 501 
οὗ Νδριυηδίά. Ὑμα τοὺ οὗ [8686 15 οδἱθά ΌὉΥῪ ᾿αγὶι5 
“Ναδάζηϊα-Βοῖ [86 βοῃ οὗ Διηΐτὶ,᾿᾿" δηά [86 βοοοηά “Ατϑ- 
᾿τῆ 4, 186 βοῇ οὗ Ηδὶαϊα δῇ Ασσηθηΐδη.᾿᾽52 Τὸ οδον ἰδδῖ 
186 δαΐϊδος οὗ ϑδῃίοῖ 1 ἢϊ5 δοοουηΐ οὗ [86 ονοσιίῶσον οὗ 
Βοίβαζζασ [86 Ομαίάδδθαη οδηποὶ αν γοβοοϊοα Ὀδοῖ- 
ννασά [86 οοησαεδβὶ οὗ εἰϊδογ οἵ [8656 τοῦο] Ἰσρβ Ὁ 1) 8- 
τὶ Ἡγϑίδϑρίϑ, 1 β δ] ἱπθογὶ μόσγὸ δ ἰθηστῃ [86 δοοουηῖβ 
οὗ [86 τορ6 1105 οὗ [656 ἿὭΘΩ, 85 ὕοΥ ΔΡΌΘΑΓ ἴῃ [Π6 
Ῥεγβίδη τϑοθηβίοῃ οὗ ἰῆ6 Βεμῃίςίυῃ [Γηβοσρυύΐοη ἰῃ ὑδ6 
ψοσάβ οὗ ᾿θϑαγίυς ΗἩγβίαϑρίβ Εἰτηβοῖ. 

Αἴογ ἰδ6 ἀδαϊῇ οὗ σδυυχαῖα ἴδ6 Μαρίδη, ϑιιβίδηδ σονοϊ θά 

84 ἃ τηϑη πδιηθά Αὐσγσίῃϑ, ἰδ βοὴ οὗ Ὁ ραάδσχμδ, βεῦ Εἰσηϑβοὶξ 
ὉΡ 85 ἵν. Αἱ 86 βαπιθ ὑπο, ἃ Βαρυϊοηΐδη οδ]16ἃ Ναῖά:- 
ἰαῦαῖτα᾿ ἴ86 8οῃ οὗ Δηϊτὶ, τοῦ 6 1164 ἴῃ Βαρυΐοη δηά ἀδθοοϊνεά 
[86 Ῥδορΐίο, βαγυίῃσ: “1 δὴὶ Νερυοδδάηθζζασ, ἐδ6 βοη οὗ 
Ναυη Α.᾽"" Τῶδ τ Ὠοΐα Βαρυ]οηΐδηα ρεορῖα εηΐ ονοὸσ ἴο {818 
Ναάιίαθαῖσα. Βαδρυΐοῃ νγᾶὰβ τοῦθ ΠΟ 5 δηᾶ ἢἣδ βοἰζεά [86 
σονογησζαθηὺ ἴῃ Βαρυίοη. Ταγίι5, ἰποσγοΐοσθ, βοΐ 81 ΔΙΧΗ͂ 
ἀραϊηϑῦ ϑυπίδηα ΜὮΏΣ6 Ὧ6 Ὠἰτθο 1 δάνδποορά ἀραίηϑδί Ναάϊία- 
Ὀδίτα ψΏοβα ἅσν δεϊά [δ6 (ἔοσάβ οὗ {π6) ΤΊρσσίβ, [Ώοσο 
δυσαιο ληρ 15 αὐΐδοϊς οἡ 5810ρ9ς. ΤΏΓΣΟΙΡὮ ἰδ6 ρταοα οὗ Αὐσζὰ» 
τιδζάβ, ᾿ασῖ9 ραϑϑοά ἰδ6 Τίρτὶβ δᾶ ἀσοϊζοαϊοα [δ6 ΔΣΤΩΥ 
οὗ Ναάιίεαῦαϊτα οα {πὸ 27} οὗ ἴδ τιοητῇ Αἰσγαάϊνα. ΤΏοα 
δα δἀναηορά ἴο Βαργυΐοι, Βρδτϊηρ οὐ [86 ΨΔΑΥ ἃ Ὀδίεϊα δἱ 
Ζαζϑῆδ οἱ ἴδ Εαρηγχαῖοϑ, ἀσινίηρ ἃ ρογίζοῃ οὗ [86 Βαῦυϊου- 
δ ΔΓΙΩΥ ἰπῖο {δα τῖνοσ τ Ὡἱοἢ οαγγίοά 1 ἀνα. ΤᾺ15 Ὀαιΐα 
να59 οὐ 86 24 ἄδγ οὗ {π6 ζηιοηί Απδίμακα. Ναδάιιδθαίσα 
οϑοδροά σὴ ἃ ἔονν μοσϑοηθῃ ἰο Βαργυΐου, νδὶῦποσ Πατῖυ5 
ζο]ονγεά Ὠΐπι, 9ϑεἰζεά Βανουι; δηά οδρίυσεά δηά Κὶ]16ά 
Ναάιαραίγα ἴῃ Βαδυίοη. 

δοσηθῦηθ αἴδοσ, 116 Ταγίυβ γγὰβ ἴἢ Ῥογϑῖία δηά 

Μεάϊα,4 “1Ὃ΄Ὁ86 Βαρυϊοηΐδης σοῦο]]16 ἃ 4. βοοοῃά {πὶ 

: Βεΐ. 7ησς. ὃ 16. 874. ὃ 40. δέ, 4., Ναάϊηςι-Βοῖ, 
4 Βελ. 1η5ς. ἢ 40. 
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αηάογ δα ἰοβδάοσβρ οὗ Ασαῖζῆα δὴ Ασιηθηΐβη, 5οῃ οὗ. 

Ἡδίαϊΐα, νοβθα δοδάσιυδτζγίοσ όσα ἰῃ ἰδ6 ἀικίσιος οὗ 
Πυυδαῖα." Ἠΐδ ἄδοοϊνοά ἐξα ρϑορίϑ, βαγίηρ: 

 δὴὶ Νοδυςδβδάποζζαγ, ἰδἢ6 βοὴ οὗ Ναδυηὶϊα.᾽"" ὙΠ 
Βδρν]οηΐδη σαν (ΟΣ ρθορἶθ) στοῦ ]16 ἃ δηά πτεηῖ ονοὸσ ἴο ᾽πὶ 
δῃ 86 ἰοοῖκ, δι Ὀοοδῦια Κίηρ ἴω, Βανγίοη. Ὑδοζεΐοσο, 
Ῥλατίυβ βοηῦ δ δύΙΩΥ δραϊησὶ Βαῦγίου, σηάσσ {μα οοιητηδηά 
οὗ γιμάδρασηδλ, α Μεάρ, 815 φοσνδηὺ στ βοσὰ δα δά τηδάς ρεη- 
γαῖ. ΤὩτγουρ [δ ρτϑοα οὗ Αὐτγατηδζάδ, ἢ6 οαρίυτοά Βδῦγυ- 
ἴοῃ οὐ ἴδ6 2ηἃ ἀδνὺ οὗ {μ6 στους Μαγίβδζαθα. “7815 
δαγ8 ᾿ασίυβ, “15 νυδϑδῦ 1 ἀἱά ἰῃ Βδθυϊοι." 

Ἡρογοάοϊιβ, δἷϑο, ἄθβοσιθεβ δὲ ϑηρίδ " 8. οδρίυσζο οὗ 
Βδρυΐίοῃ ὉΥ ᾿δσγίιι5 1 δάαϊζίου ἴο ἰδ Ετϑὶ ψ δὶς δά 
Ὀδοη σηϑάβ ὉΥ Ουγυβ.2 [Ιὑ 15 σηοϑὺ ὑσχοῦδῦῖα ἰδδι (86 
ἢγϑοὶ στονοῖῦ απᾶορ Ναδάϊηνυ-Βοὶ 15 [86 οὔθ σηθδηὺ ὉΥῪ 
᾿Ηδζοάοιιϑ ἱπδϑυγσοῖ 85 Ὧ6 τηδῖζος [λασγίυς ἰο ἤανα οοσῃ- 
τηδηοα ἴῃ Ῥούβοῦ; δηᾶ δοοοσχάϊμηρ ἰο ἐῆες Βοβίβίυη 
Ἰωβοσρυίου, [815 γγὰβ ἄοῃθ οηΐν ἱπ [π6 γε σονοῖῦ; Ὀαϊ 

Ὧ6 56ϑῦιβ ἴο δανο οοπἔιΞοά [ἢ ἃ πηϑαϑῦτα [86 ἔτνο σονοΐίϑ, 

βίποθ. Ὧ6 βαυϑβ, ἰδδὺ ϑαυ5 βἰαγίε οὐ ἢϊ5 Ὄχρϑάϊιου 
αφραϊηβῦ ὑπ ϑογυδίβης “᾿αἴζογ ἰδ6 οδρίυσε οὗ Βαρυίοη,᾽᾽ " 
δηᾶ (ἢ6 :ηβοσ ρου ψουἹά :ηὐϊοδία ἰμαὺ (μὶ5 Θϑογιθίδη 
οχρϑαάϊιίοῃ ἀϊά ποὺ [δίκα υἷδοθ {111 αἴτογ [88 βϑθοοπά σγονοϊθ. 
Ἡδογοάδοίυβ ἄοοθς ποὺ ζῃηθηϊου ΔῊ Ὡδῖλο ἴοσ ἰδ6 ἰοδάδσγ 
οὗ [186 τοῦθ !]!ουβ Βαρυ]οηΐδηβ. Ἐδ ἄοοθϑ βἰδίθ, ἢον- 
δνοσ, ἰδδὺ [86 οἱἵνγ νὰβ οαρίυγοά του ρἢ ἰδ ἱηρσοηυτν 
οὗ Ζοργυσιι5, 8 βοῇ οὗ Μορβῦνυξιιβ, οὔα οὗ [6 βεανϑθῇ ποῦ] 
Ῥεγβϑίδης ψΏο 8δά οοηβρίτοά αραϊηδὺ ἴδε Μαρίδῃ; δά 
ἰῃαΐ 85 ἃ τονεσζά ᾿λασῖιι5 σᾶνθ Ζορυσιβ ἰπ6 σονοσγησηθηΐ 
οὗ Βαδυΐίοη ““ἔζθα ἔσοσα ἴαχϑϑ ἄυσηρ Πὶ5 116, δηά [δὲ ἣ6 
Δ ΘΟΥΟΙΎ γοαῦ ῥὑγοβϑοηϊθα 81πὶ τ ὑμοβα ροἱἐΐ5 νοῦ δῖα 

: Βοοῖς ΠῚ, 150-150. 5. 7ά., Βοοῖς , 188--1902. 
2 71ά., Βοοῖς ΙΝ, 1. 
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τηοδῦ ὑσζεά ὉΥ 86 Ῥογβίδῃϑβ,᾿ ᾿ “δηά δου οἴμος ἐπἰηρ5 
ἷπ αὐἀὐάϊοῃ. 

Ιῃ 186 ΟΙά Τορίδσζηθηΐ ουἰδῖ6 οὗ ᾿ϑδοΐοῖ, ἐδ6 οὐἷν 
ταθηϊίου οὗ ἃ Τα 5 δἱοηρ τὶ δηά 1 τοϊαιϊζοι ἴο δΏν 
οἶβοσ ἰΐϊῶρ 15 ἴῃ ΕΖγα νὶ, 14, ΘΑ 1ὑ 15 βαὶά (δῦ ἰῃ6 

ἰοηιρῖς νγὰβ Ὀ6110 αὖ πα οοσησηβηά οὗ μ6 σοά οὗ Ιϑ5γϑοΐ 
δηά αἱ ἴδε οοσωσηδηά οὗ Ουσγαβ, ᾿αγίι5, δηά Αγίαδχογχοϑ, 

Ἰηρϑ οὗ Ῥεσγείδ. 
[ἢ {86 Ὅοοϊκς οὗ ϑδπϊοῖ, Ὠονγονογ, ᾿ασὶ5 [86 Μϑάο ἱς 

5814 ἴο βανθ βυοοδθοάθαά ΒοβῃΖΖαγ 85 κίῃρ οὗ Βαρυίοῃῃ 
δηα 85 κίηρ ονοὸσ {86 σοαΐτὰ οὗ ἰδ μαι θββϑηβ;" δηά 
ἴο ἕανθ τεϊρῃηθά ῬὈοίογα, ογ οοῃίθσηροσζαηθουβῖν τ ἢ, 
Ογγὰβ Κίηρ οὗ Ῥεγβίβ." 80 ἰῃδὺ νὰ οδῇ βδαξοῖν δϑῆστη 
Ὑ{Π δϑϑύσαηοα ἰδαΐ, 85 ἴο δ᾽5 τοϊδιίίουβ ἰο οἵμοσς ᾿σηρϑ, 

186 Τασίυβ οὗ δηϊοῖ νγὰβ ποῦ 8 σγεβθοϊίςοη οὗ Ταὶς 
Ἡγπίδϑρίβ. 

ἰχυῃν, [6 βᾶΓῊ6 ἰ5 ὑσιιθ, 850, Στ σοΐοσοηοα ἴο ὑπ ὶσ 

τηοϊποάς οὗ σρονοσχησαθηί.Σ Αγ αν βδονῃ δῦονο, {ῃ6 
βαίγαριαϊ βυβίοσαῃ δδά Ὀ6θῇ ἴῃ :136 85 ΘΑ συ 85 086 (τα οὗ 
ΘΑσροῦ, δηά 1: νγὰβ δυρίογοα ὮὉΥ ΘΝΟΣΥ ἱίηρ Ὀούνγθθῃ 
ΘΑΙΡΌΩ δηά Πατίυ5 Ἡνγβίαβρίβ, δῃηά ΌὉΥ νοῦν Κίηρ οὗ 
Ῥογϑία αἷϊοσ θαυ ΗἩγβίαβϑρίβυ. ΝῸΣ νὰβ ἰὺ 5Ὁ- 
δίδη αν τηοάϊβεοά, 50 ἔδῦ 85 γχὰ Καον, ὈΥ ΑΙἸοχδαηάᾶοσ οσ 

ὉΥ ἰ6 ατγϑεῖς ϑοϊθαςὶά συΐογθ; δηά ἴῃ ἕδοϊ, 1 85 οοῦ- 
πο 1ἢ 156 ἰῃ ἰδαὺ ραζὶ οὗ ἐῃ6 σψοσϊά ἰπσουρῃ 41] 
οὔδηρος οὗ ρονοζγησζηθηί, Ῥογείδῃ, ϑοϊθυαςοιἃ, Ῥασιίῃίδῃ, 
ΘαΞβϑηά, Ασαῦ, δηά Τυσκ, ἄονγῃ ἴο [86 ῥγοβοηΐ {1π|6. 

Ιι 15 [86 τηροίῃοά οὗ δὐϑοΐαΐο, δυϊοοσαίίς σοηδγοῆίθς, 

δά αἰνγαυβ Ὧ45 Ὀδεοη, δηά δἴνγαυβ Μ11 Ὀ6. Ὑδοσα τᾶΥ 
ὍΘ ἀἰβογθηοθς οὗ πδῆγ)θ5 δηά σῃηοαάϊδβοβίζοηβ ἰῇ σοηοσ 
Ῥατίϊουΐατβ οὗ δατηϊηϊσιγαϊίοη; Ὀαΐ ἰδ6 ϑυϑίοπι :ιποϊξ 
ἔτογα ἰΐβ νεσν ἡδίαγα Ὑ}111 αἰνναυβ τοσηδῖτὶ ἀπομδηρεά ἴῃ 
1[5 Θβϑϑῃΐδὶ ἔδαϊισοθ. Α5 ἴο {86 πυσροσ, οδαζγαςοίοσ, δηά 

Ψ, 10, 21, ἴχ, 1. ΓΙ, 20. 2 ὅ66 Ὁ. 223. 
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δυϊδογιιν οὗ [86 βαΐσαρβ βαϊά ἴο βανα θεαὶ δρροἰηἰθά 
ὉΥ .εαγίυβ ἴδ6 Μοάοσ, ἔδογα 15, βονγανοσ, πο δνϊάθηςο οὗ ἃ 

ταβεοϊου ἔσουι ϑασί5 Ηγείδθρῖθ. Νοσ 15 1 οἰβοσννίβα 
ΜῈ τερασγά ἴο δε ἰῶγθα ρὑγοϑί θη δρροϊπίθάα ὃν {86 
Ἀαγῖυβ οἵ Τϑδηΐοῖ δῃά 65 ἴο [88 ρονοσῇοσγβ δῃὰ ἀδρυΐϊίθς 
84 οἱδος οὔποθ, το ἃγὸ βαϊά ἰο αν ἰδίκβῃ ραζγί ἴῃ 
186 δὐἀὐτηϊηϊσίγαϊοη οὗ Ὧ15 Ἰσηράοση. ΤΏ ἱπβουτρίϊοηβ 
οὗ ᾿ϑατὶι5 Ηνγβίαϑρίβ, 85 γα βανα βῆ δῦονϑ, σηθηϊίοη 

δαίῖγαρ5 δῃ4 φεηθγαΐβ δίοηθ; δηά Ἡογοάοίξιβ βρϑαῖϑς οὗ 
δῖοδοηβ, Ὠγραγοθοῦβ, τοηδσοῦβ, δηά ορὶ χοροὶ, Ὀαοϑίἄα 

ξεπογαῖβ δηᾶ δάηγίταϊα τΣ ΓῺ ἐμοῖς βυδοσγάϊηαιθθ. -Εσοσὰ 
ΔΏΥ δοῦζοσ οὗ Ἰῃξοστηδίϊοη δῦ γα ροββϑθθθ ὙΠ τοραγά 
ἴο ἰδ δάοϊηϊσύταϊοη δηἋ πδτηθ5 οὗ οὔ ςοἶ815 οὗ ᾿λδτ5 
Ἡγϑίβξρίβ, 10 15. υἱὐϑοσῖν ἱπροβϑθϊα ἴοσ δῆγομθ ἴο οοη- 
δίσυοι δα βδυβίθηι οὗ ρονοσῃγηθηῦ οὔ [86 Ὡδῆηθς οἵ 
ΟΥ̓ οἰ415, τθοοογσάβά ἱῃ [88 βἰχί ομαρίοσ οὗ ϑδηϊοῖ. Τδ6 

δυβίθῃ οὗ σονογημιθηῦ οὗ Τασίυ5 86 Μεάσρ, δηῃά {88 

ὩΔΙΏγ65 οὗ 86 οἴἶοϊαϊς, 415 Ῥεγείδη, 841 Βδδυ]Ἱοηΐβϑη, 
δοοογά δχοθ] ον τϊὰ ἃ ρογίοά οὗ ἰσδηβιιοη ἔσομι 
Βαρυ]οηίΐδη ἰο Ῥογβίδη σὰῖθ. Βα ἰῃ (86 ροϊπίβ υποσγοίη 
[86 ρονογησηθηΐ οὗ [ασίιι5 ὑμ6 ΜΜεάβ οογγοβροηάβ τ .ἢ 
(δαἱ οὗ Ἰλατγίυ5 ΗἩγϑίβϑρίβ, ἐδ σοσγεβροηάσ, δῖϑο, τ δὴν 

οἴδοσ βαίσαρίδί ϑυβίοσα; δῃά ἰῃ (86 ροϊηΐβ ψβοσα 10 
ἀἴβαρσθοβ, 1 οδηηοῦ Ὁδ6 ἃ γοβϑοίϊζοη οὗ [88 ἰαἰΐοσ. Αηά 
δ δγοηρ βδῃδοιϊά βαν, ἐμαὶ ἰβεβθ ἀϊξαργθοιηθηὺς οχίϑῦ 
ΤΏΘΙΟΙΪΥ Ὀδοδῦδβα οὗ ουὖζ ἰδοῖς οὗ οογηρίϑῦα ᾿ῃξοστηδίϊου 45 
ἴο [86 ραγύϊουϊδτβ οὗ ὑπ6 βυϑύδθη ἰηἰγοάπορά, οσ οσρδηϊζοά, 
ΌΥ Τα Ηγϑίαϑρίβ, γα δῆβνγοσ: Ώοα πα ονϊάθησα 15 
ζοσιποουγηρ, γγχὰ 5841] γἹἱοϊά ἰῃ6 ροΐαιὶ. Βαΐ πὰ] ον!- 
ἄεδηοα δα ὑγοάυορά, 1οὲ 10 Ὅ6 οὐδϑοσνθά, δαὶ ἤθσα δἷϑο 
ἔδμοσο 15 Ὧο τοβϑοϊίοη οὗ ασγίυβ Ἡγβίδϑρὶβ ἰο 6 ἐουηά ἴῃ 
{δε ΤΠαγίυ5 οὗ ᾿δηϊοῖ. 

Νοσ 15 ἰῦ αἰβογθηῦ τιτῇ τοραζά ἴοὸ [86 ἴατγβ δῃά ἐδ6 
ἄδογθοβ οὗ [86 ᾿λαγί3 οὗ Πϑδηΐοῖ. ΤῸ Ὀδ6 Ξτο, Πδγίιβ 
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Ἡγϑίδϑρίβ βὰυβ ἰῃ [86 Βοδίξίυη ηϑοσιριίοη, ἱν, 64, ἰδαῖ 
86 συϊοά δοοοτγάϊηρ ἴο [86 ἰανν, δα Τλαγὶυς [86 Μεάο ἰς5 
ΘΡΡΔΓΘηΥ Ὀουηά ὍὉΥ͂ [86 ἰανν οὗ [6 Μοάόβ δηά Ῥογβίδῃβ 
ψῆϊοῦ ομδηροίῃ οί. Βαῖ Ἡδογοάοϊαβ δα γ8 ἰδ Οδι)- 
Ὀγβ65, Πἰκουσίβθ, γγὰβ Ὀουπά ὉΥ͂ ἰδ6 ἴανν ἴῃ [86 5616 ὙΑΥ 
(Βοοῖκ ΠῚ, 21). Δηά, ἴῃ ζαοῦ, 15 ποῦ ἔοσ οὔθ πιοσηθηῖ 

ἴο Ὀ6 Ξυῃρροξθοά, ἰδδῖ ὕδβογα δνὸσ ν͵ὰ5 ἃ ἰκΐηρ [πδ΄ ἀἱά ποῖ 
τιΐα ἢἷβ Ἰππσάοπι ἱπ δοοογάβδηοθ ὙΣῸ βοόσηθ δυξίθαι οὗ 
ἴανγα δηά οὐδίοτιβ ψὨϊοῦ δα οουἱᾶ ποῖ ἰγδῆβρτοϑα Σΐ 
ὯΘ6 ψοιϊά, ὄἜχοαρί ἰῇ ῬΘΙΪ οὗ Ἰοβίηρ ἢϊ5 ἰσοηθ. Τδ6 
ΒαΡυ]οηΐδη Κίηρϑ ἔσοτῃ Ηδι)ταῦὶ ἰο Ναυη δα Ὀοαβὲ 
οὗ ὑμεῖς ορβϑοσνϑῆοα οὗ [δ αν οὗ [86 1485 τ ὨΙΟὮ ΠΟΥ 
τυαϊοά; δηά ἰδδ οςαυϑ6 οὗ ἱδ6 ονοσίξσγον οὗ {δὰ ἰδιΐοσ 18 
βαϊά ἰη [86 Ουτγὰβ Ουβηάογ ἰο μανα Ὅθθη [μδῦ 86 δά 
ποῖ οὈβοσνεά {86 ἰανγβ. αὶ Ὁ ἰβ ὩΘΟΘΘΘΑΤΎ ἰὼ βἤον, 
Ὠοῦγονοσ, ἰπ [ἢ15 οοηπροίίζῃ 15, ποῦ [πδὶ ᾿ϑατίυ5 Ηγϑῦδϑ- 
5 δηά {86 Ταγίυβ οἱ Τθζδηϊοῖ Ῥοϊῃ οὐβοσνοά ἰανβ; ΠΟΥ 
ἐμαὶ ἔμεν σψογα Ὀοϊ Ῥουπά ὉΥ ἴατγβ Ῥαεγοηά ἐπεὶτ οοηΐτγοῖ; 
Ὀαὺ (δαὶ Πϑαγίυϑ Ηγϑίδϑριβ 1ϑϑθα βοσὴθ ραγύϊοιυϊαν οαϊοῖ, 
οΥ Ὁτοῖα βοζβ ραγίϊοιυϊαγ ἰανν, Μ ΕΣΟ 086 δαῖδοσ οὗ Πδη- 
61 αβϑοσίβ ἴο βανα Ὀθοῃ ἄοῃε Ὁγ ᾿αγίυβ ἰδ Μεάβ. 90, 
8ιῖ95ο, Ὁ τορασζά ἴο [86 βαϊοῖβ οὗ [86 Πατίυ5 οὗ Ὠδηϊοῖ, 
Ὑ11 τοῦ βυθῆῖοθ ἴο ρὑγονα ἰδδὺ δε 15 8 σοβοοϊζοη οἵ 
Τδηΐεῖ Ἡγϑίαϑρίβ ἰο δον ἰδδὶ ὈΟΓΌ ἰσξϑυρά οαϊοίβ; Ὀσΐ, 
10 τοῦδ Ὧ6 βδῇονῃ δὖ ἰϑοαβί ἰδδὶ ἴδον ἰβϑυθά [6 βδγηο, 
ΟΥ βἰπ ΐατν, οοῖβ ΣὮ τοΐοσθηοθ ἴο 086 58:6 ΟΥ̓ 51 1787 

ϑαΡ͵οοῖβ ἰῃ [86 βϑ:6 ΟΥἹ ἰσγη δῦ αἰτουτηβίδηοοβ, δηά 
ΜΠ Ώ [86 5816 ΟΥ 51π}118΄ δηδοίίηρ οἶαυβθ5. ΝΟΥ͂, 1 15 
δϑοϊαοῖν οογίδίηῃ ἰδαὺ [815 οδηηοῖ δα βῇονχῃ; δηά 
ὉἹΉ1 1 Ὅ6 βῆονῃ, γὰ οδῖ Τοοηῆάοηῦ υ Ὀοῖΐανο, δαὶ 
Ὀαῦῖαβ ἴδ6 Μαοάσ ἰ5 ἴῃ [815 τοβρϑοῖ, αἷϑο, ἢο τοβοοϊοη οὗ 
Πατῖβ Ηγοίδθριβ. ΕΣ οὄχϑιηρῖθ, ἢ που τοὶ 6 
ΘηοΟΙΡὮ ἴἰο βῇον ἰμαὺ ᾿αγία5 Ηγβίαϑριβ δά 4 ἄθη οὗ 
Ἰίοηβ, δῃᾷ ἰδαῦ Ὠ6 ρα ηϊϑδοά οβθηάογξ ΌὉῪ [γονὴν ἴοι 
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ἴο [ΐ656 ἸΙοΏ5, ἴο τοῃοσς 10 οοσίδιη ἰδδαὺ ἐπα ἄθη οἵ ᾿Ἰοη5 

οὗ [88 Ὀοοῖ οὗ Τϑδηϊοῖ νγχὰ8 8 τεβεοὔοῃ οὗ ἰῃαὶ οὗ Πα 
Ἡγβίαϑρίβ. ῦ νψουἹά πορά ἴο 6 ὑσχγονϑὰ ἰδαῦ οἵδοσ ἰτρϑβ 
Ῥείοσα δῃά αἴνογ ᾿ασ5 Ἡγϑίδερίβ αἰ ποῦ Ῥοβϑθββ ΒΟἢ 
8 ἄδρη. Τα ῥὑγορδΌμν 15 δαὶ 1 οὔθ ἰδηρ δά δ 
ἄρῃ οὗ [!Ιοὴ5, δηοίδοσ, δἷϑο, νουϊᾶ αν οὔθ, δηά τοί 

1η)6 τόνϑσβθ. δΔηά, 1ἢ ἃ Κίηρ μαά ἃ ἄβρη οὗ ᾿ίοῃβ, ἴδον 
τηῦδῦ Ὅ6 ἔδά; δηά 80 1ὖ ἰβ ποῖ ἴαγ ἰο 86 ον: “Το 
σμηϑθδηβ ἴο δα 11οη5.᾽ [ΙὉ νουϊά Ὀδ6 δ ΘΧουρΪατΥ, 
ςοηάϊρη, δῃά οξοοῦνο, Ῥυῃιβϑιηθηῖ. 1 σου 5ᾶὰνβ 
[86 ἄοι:δ[6 Ἔχρθῆβο οὗ ἴπ6 Ἄχοουϊηρ οὗ [86 οτγηδὶ δηά 
οὗ [86 ἰοοά ἔοΣ [86 ΠΙοη5] 

Βαϊ εἴποθ [86 δυΐδοσ οὗ ϑδηϊοῖ τοργοϑοηῖβ ἢἰβ ᾿λατίυβ 
85 οαϑίίηρ ἃ τ:ηδῃ ἰηΐο 8 ἄδῃ οἱ ἸΙοὴ5 8. δἰ υνἝἶδτ οδ56 
 τἴὴ)6 88:6 Ὥδηθ δῃά ορηβθεο δηά ρυηϊβῃτηθηΐ 
ἰουπά τοοογάθά δ5 βανίηρ οοσυγτγοά ἴῃ [86 τοῖρῃ οὗ Π δζ- 
ᾳ5 Ηγείδβθριβ ψουἹά δῇοσά 8 ἰγσοηρ ὑσγοϑυσηρίίοη δαὶ 
οὔθ δα Ὀδοη οορὶοά, ΟΥ γγὰϑ ἃ γοβθοϊίζοῃ οὗ 86 οἵδοσ; 
Ὀαπὺ 1 νοιυϊᾶ 5111 αν ἴο Ὅ6 ὑγονθὰ (θνθα ἱ ἴ 
ΓΟ δάμγυοά, ἐμαὶ [86 ὕἔνο δοοοιηΐβ σοΐοσσρά ἴο ἰδ6 

5616 δνθηῦ) ψὨοἢ οὗ [86 δυΐμποτιβ 1 γγὰβ ψῆο οορίοά 
ἔτοτῃ ἰδ οἱδοσ. 1ίΊ΄, ἔοσ Ὄοχαυηρίθ, ΗΠ θσγοάοϊυβ δά βαϊά 
δαὶ Ὠλατῖα Ἡγβίαβρι δδά οδϑδῦ ἃ τγδῃ οδἱοά Τϑδηίςοϊ 
ἰηῖο ἃ ἄθη οἵ Ἰοῃβ, 1 ψουϊἹά Ὅδ6 φῬοββὶϊ6, (δαὶ Ἡδογοάο- 

[1.5 δαά τηϑάδ 8 τηϊϑίακο 85 ἴο ;15 ᾿αγίαβ. [Ὁ πουϊά 
ποῦ ὕγζονο, ἰδαῦ ἰδ δυΐδοσς οἵ ϑδηΐοῖ δά σηδάβδ 8 σῃϊ5- 
ἴδκα ἴῃ ϑβαγίηρ ἰδαὶ δηοίμποσ θαυ 414 5οβ. Μαεςῇ 
ἷες5 ψοιϊᾶά 10 Ῥχγονθ, ἰδαΐ 8 αἴθ δυΐδος ἢδά εἰτηρῖν 
τοῆροϊθά Ῥδοὶς [ῃ]5 βίογυν ἔσγοτῃῃ [δ6 ἰδίοσ ἴο 8 βυρροβοεί 
Θασῖοσ Ῥαγίαθ. Βοϑιάθϑ, οδοῦ ἰΐηρ ΔΥ ἤδνα οαϑὶ ἃ 
ΤΩΔΏ, ΟΥ̓ ΤΏΘΩΥ τήθῇ ἔοσ ἰδαῦ τηδίξοσ, ἰηΐο 8 ἄθῃ οὗ ᾿ΠἸοβ; 
δηα [ῇθγα τῇδυ δανθ. Ὀθθ ἃ σζηϊϑίαϊα 1 ὩΘΠ165 τθγοῖυ. 
Ταϊκο, ἴοσγ 115 γαϊίζοη, [86 οαϑθς οὗ ἰὯἣ6 Προ: δηά οὗ 

16 ἴγο ΗδΏσΥβ τηρηϊοηράᾶ Ὁζγ Ρχγοῖ. ΕἘάδνασγά Α. 
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Ἐτοοῦβα ἴῃ ἢἰ5 Μοίμβοάς οὗ ἩΗ)]δογίοαὶ ϑιμαγ.ἷ Ἧς 
56 Υ5: | 

ΤΏ Ρσγδοίϊοθ οὗ τσοϊθοῦηρ ἃ βίοσυ σρογοῖν Ὀθοδῦβα ΒΟΌΣ 
δῖον νεσν “ἴα 1 Ὠαρρθηθά οὔοθ Ὀεΐοσα 15 οἱὸ ἰδαῦ σϑὶ 
Ὀς υϑεά νὴὶϊὰ ρσγοαὺ οδαϊίςοη. Α5 ἃ τοδίΐοσ οἵ ἔδοΐ, 
ανεοΐβ οἵΐδη ἅἄο τορϑαὺ οὔθ δηοίδοσγ; 1 15 ΠΠ|κοῖγ ὑδαῇ ἴμεν 
βῃουϊά τεροαὺ οὔμθ δηοΐδογ; ποῦ ΟἹΪΥ δῖὸ 1|κ6ὸ οδξεϑ ΠΚοῖν 
ἴο Ὁγοάμςος ϊκ6 τοϑαϊίβ, Ὀυὺ 1ῃ ονθοΐβ ἰδαῦ ἄδρεηά οἡ ἰδ6 

δυσλδη Μ0111} ἰὑ 15 οἔΐοα ΠΚοῖγ [μα΄ ομθ τϑδη Ὑ111 δοὺ ἰῃ ἃ οϑσ- 
ἰδίῃ ΜΑΥ̓ 5 πιρῖν Ὀδοδίβα δηοίποσ ἤδη δοὶβ ἴηι ἐδ βαῖθ ΨΑΥ 
Ῥεΐοσο ἴσα. 1 ᾶνὸ οἔΐθη ὑπουρδῦ μοὺν Θϑϑὶυ ἔτο ἱπηρογίδης 
ΤοὶσῺ5 ἱπ ΟἿ οὐσῃ ὨΙΒΌΟΣΥ ταὶρΐξ Ὅ6 ἄδαϊς τὶν ἰπ ἰδ6 τ Υ 
παῖ 1 ανα βροΐζθῃ οὗ, ΒΟΥ δδϑιν ὑπ 1αῦοσ τεῖρῃ σὶρ 6 
ἡαάρεά ἴο Ὅ6 ἃ τιϑῖο τορουχίλοῃ οὗ {6 ἔοστηοσ, 1ἢ χὰ ἵζῆον πὸ 
ΤΆΟΣΘ οὗ ὑποαὶ ὑμδη γα ΠΟΥ οὗ βοὴ οὐδοσγ ραγίβ οἵ Ὠἰβίοσγυ. 
κεἴ .15 ΞΌΡροββ ὑδαῦ 86 τεῖρῃηβ οὗ Ηδητν [86 ΕἸἰχγεῦ δῃηά Ἡρησν 
186 ϑοοοηά ψογὰ ηονῃ ἴο 15 ΟὨΪΥ 1η [6 Β81716 ΣΠΘΑΡῈΓ ΨΑΥ͂ 
ἰμαῦ ψτ ἵκθονν ἰδ ταῖρῃβ οὗ ϑοῦα οὗ {86 δηοίθηῦ ροίδεηξαΐθβ 
οὗ {6 Ἐδϑῖ. [1π βῃοσί δῃά αὐγσυ δηηδῖ5 ὑῃ6Υ σϊρῦ δαβιν 
Ὀδ ἰοϊά 50 85 ἴο ἱοοῖς 11|κ6 {88 βᾶσῃβ βίοσυ. Ἐδοῖ Κίηρ Ῥδδσβ 
[6 βᾶτὴδ παῖδ; ϑδοῦ σοὶ ρῃβ ὑπ6 βαῖδ ὨΤΩΌΟΓ οὗ γεδῦβ; Θδοῦ 
οοσθβ ἴο π6 οζοσα ἴθ ἃ ΨΑΥ͂ οὗδοσ ἐμδη βσοθβϑίοῃ ἔσομ) 
ἔαϊδοσ ἴο βοῇ; βδϑοῦ σοϑίογεβ ογάρσ δίζοσ ἃ ἰἴπηθ οὗ οοῃ πβὶοῃ; 

Φ . .,.ὁ Ἢ 
Θδοῦ ἱσρσοναθβ 15 ῬοΪὑ1οδ] Ῥοβιϊίοα ΌὈΥ 15 τλδττίαρε: οδοῖ 
5 ἢ] δ5 ἃ τοβϑύοσγοσ οἵ 6 οἷά πδίϊνα ᾿σρϑῦϊρ; δαςῆ 1οβοβ 
815 οἰδϑὺ βοῇ; δϑοῦ ρίνϑϑ δ᾽5 ἀδυρῃίοσ ΜΙ 411844 ἴο ἃ ἩδησΥ 
Ϊἴὰ ἀοσθδην; δδοῦ Ὧδ5 ἃ σοῃύσζονοσου συ ἱ ἢ Ὦ15 ΔΙ ΠΡΙσμορ; 
δδοῦ νγᾶροβ ψγὰσ σι ἢ ΕὙΔΊσΟ; οδοῦ ἀϊ65 ἴῃ δἰ5. οοπεϊηδηΐδῖ 
ἀοτσηΐηίοηβ; δδςοῖ, 18 οὖσ Βρροβεά ζωθαροσ δηπδῖ5 οδῇ ὯὉ6 
ΒΏΡΡοβεά ἰο ἰ611 8. οὗ βυςῦ ροϊηΐβ, βῇονβ Ὠἰτηβοῖξ ἃ ρσοαῖ 
Ἰανγρῖνεσ δηᾶ δάτχηϊξύγαίοσ δηά δος, ἴο βοπιδ Ὄχίεηξ, ἅ15- 
ΟΪαγβ [δ6 βϑδὴθ Ῥεοζβοηδὶ αὐ 65, ροοά δηά Ῥεά. Νον 
ΨΏΘΩ ΜῈ οΟΠῚ6 σοαῖΐν ἴο βίαν {6 τεῖίρῃς, τὰ 5ε6 ὑπαὶ {8 
ἅἀεῦδ115 οὗ 4δ11 [ῃ686 βῃρροβοά ροϊηὺβ οὗ 11]τοῆθ655 δὰ υαὐδϊοσῖν 

: Ῥρ. 128, 130. 
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ἀἰϊδογοοῖ; Ὀσχ0 1 δ: β:ρροβί: ρ ΝΟΥ ΣΘΑρΡΟΣ Δητ815, β Ὦ 88 
ΔΙῸ ΨΟΙῪ οἔΐοη 411 ἰδῇ νὰ οδῇ ρμοΐ, δηά ἴῃ βίο δηη815, (6 
ὕπνο [4165 νουϊᾶ νοῦν κοῖν Ὀδ 50 ἰοϊά ἐμαὶ ἃ τηδϑίοσ οὗ {86 
ΙΡΏΟΣ οὐἰυἱοῖσηι τσ ὐ οαϑὶ δϑὶἄς Ηθησν ὑμ6 ϑεοοηά δηά 815 
δοίβ 85 8 σζῃοῖ ἀουῦδῖα οὗ 15 σταηδίδιμοσ δηά δἰβ δοῖβ.0 ἯγὙε 
ΚΗΟΥ͂ ὮΟΥῪ ΝΟΙῪ ἴδ Ὑτοῦρ βυοῦ ἃ Ἰαάρτησηῖ τψου]Ἱά Ῥε; δηά 
ἐμὶ8 ϑῃουϊά σλδῖκα ;15 οαυίίουβ ἴΏ ΔΡΡΙγηρ ἃ σαΐα πὩϊς;, 
ἰβουρῶ οὗξοαθ νοσν πἰϑοΐαΐ, 15 αἴνγαυβ ἀδηρεσοιβ ἴω οδ568 
ὮΙ ΜῸ ΖΔ. ρνοΐ υὐδοῦῖγ τοῖς σιϊμουῦ κηουίηρ 1{. 

Αγραΐῃ, 86 5808, ΟἹ Ῥδρα 125 οὗ [86 ϑϑῆ)ς ψόσῖ: 
ΤὭογο 5 

ἴη βϑοῦῖα ασυδγίοῖβ 8 ἰθηάρηοῦ ἴο ἴδἶκα ἴοσ στδαηϊδά ἰμαῦ δὴν 
ΒίΟΥΥ ΜΏΐϊοΟΝ ΒοοΩ9 ἴο τοροδὺ δηοίπο τησϑὺ ὩΘΟΘΞΘΑΓΙΥ 
Ὅ6 8 τορουϊοη οὗ 10, ἃ τορευλιοη οὗ 10 πῃ ἴδ6 βεῶβε ψ Ὡ]ΟὮ 
σα 1165 ὑδαῦ ἰδ6 ϑοοομάᾶ 5ἴοσυ ὭΘΝΟΣ Ὠδρροηθά, 1 ἢανα 
τΤεδά 4 ογηϑδη ὙσΙΐΟΣ το δος ἰμαὺ δε ἀενοίίοη οὗ [6 
δεοοῃά Ῥυθ] 15 Ὠδοίυβ δῇ ϑοηϊηυτα 15 βίη ρῖν ἐδ6 ἀσνοίΐου 
οὗ [86 ἄχει Ῥυθί 15 Ὠοοίυ5 ΌΥ Νεβανίβ ονοσ αραΐη. Νον, 
βοϊρ αϑὶάθ νυ βαΐονοσ διουηῦ οὗ ον ἄθηοα γα σῦδν ἰδιηῖς 
ἐμαὶ γγὸ αν ἴοσ {86 βϑοοηά βἴοσζυ, 1ὅ σὰ Ὁσίηρ 1 ἴο ἃ 4.168- 
ἰίοῃ οὗ 111κο]]Ποοά, ἐποτα 15 οοσγίδιηῖν δα 1 ΚΟ ]Ποοά ὑπαὶ ἐδα 
δχρϊοϊς οὗ ἰδ6 ἔαίποσ βῃουϊ]ᾶ Ὀδ ἰοά ἀραΐῃ 85 8 Ὄχρίοϊϊ οὗ 
[86 5οῃ; Ὀαΐ ὑδοζο 15 δἴ5ο {πὸ {το ἸΠοοά ἰδαῦ [ῃ6 δοῃ, βπάϊηρ 
Ἀτλβ6 18 ἰη ἐδ 111κ6 σᾶβο Στ δἰβ ἕαϊδοσ, βδῃοιϊά Ῥα βἰἰσσοά ὑρ 

ἴο ἔοϊΐον ἴπ8 Ἵχδζαρία οὗ ἢ15 ξαΐμοσ. Μοβῖ ρεβορῖβ,1ὶ ἔδῃου, 
δοοδῃΐ [Π6 βἴοσυ οὗ [π6 βοοοηά Ὠδοῖ5. 

ὙΈΣ6 ἴ[δ6 Ποοῖϊ δηά (86 ἢγϑὶ ὑνὸ Ἡδρησγγδ οὗ Επρὶαπά 
ΤΩΔΥ͂ ἰδ5 δα ἰδίκοη 85 Θχδηρῖθβ οὗ [86 ἕδος μαὺ σῆθη 
οὗ {π6 58:6 Ὡ8176 8} Ῥοσίοσγηι ἀἰβογοηΐ ἀδϑάβ ἰῃ ἃ 11|τ6 
ΨΑΥ, ͵Ὺ ΤΙΔΥ͂ ἰδ 86 ναζίοιιβ γτϑθοογάθα οδρίισγοβ οὗ 
Βαρυΐου 85 1Πυϑυσαῦρ ον 6 ὄνθηΐβ ΤΏΔΥ Ὧδδ Ῥδσ- 
ξοττηϑά ὃν αἰ ογοηΐ ροσβοῦβ δηά ἴη σψ] εἶν ογοηΐ {11Π168. 
Ῥαβϑίηρ ὈΥ [86 βιιοοοβϑῖνα 56] ΖΌγοβ οὗ ἰδ6 οἷν οὗ Βαρυ- 
ἴοι ὉΥ Τὶρ αι ἢ -ΙΙ θοσ, ϑαγροῦ, ϑοηηδοθοηῦρ, Εδασ- 
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Ἡδάδάοη, δηά Δεμυσγθδηΐρδὶ---ἃ11 οὐ ψὩ τοῦ δδα ρΡοϊηΐβ οὗ 
βγη] τιίγ,- --αἰὐδηϊίοι ΤΔΥῪ ὯΘ 5ρθοίδ!ν οδ]]6ἃ ἴο ἰδ6 
ἀἰβδοτοαῖ οαρίαταβ ὉΥ δα Ῥογβίδηῃ Κίηρβ, Ουὐσιβ, σι 5 
(αὐ ἔνο ἀϊογοηῖ ἄσηθϑ), δῃά Χοσχοθ. Ἐσοσ [86 Βοδηῦ 
ἱπέοστηδίζοῃ ἰῃ οὐγ ροβϑοϑβίοῃ, 1 15. αὐτοσίν ἱτροβϑ 16 
ἴοσ ἃ5 ἴο ἀἰϑιϊηρι ἢ τϑὴν οὗ (86 ἐδαΐιγεβ οὗ ἰπ656 
ὨΜΤΏΘΓΟΙΒ ϑ6ΙΖατο5 δηᾶ οδρὶ ἰδίοηβ, αἰ πουσἢ ψῈ ἀγὸ 
οογίβίῃ δ5 ἴο ἴδ ἔδοῦ οὗ ὑοῦ ὁσοσυγσθηοθ Τὸ δε ποῖρά 
5 [86 ἑαςοῦ, δαὶ ἰδ ροβιίοῃ οὗ Βαργίοῃ δηά ἐΐ5 Ῥοῦγοσ 
τοηάογοά δ ἰδ δοδά Ἵοδθηΐογ οὗ τοῦθ ]!}1ου5 ἔοσγοοβ δηά [86 
οὈ]Ἱοοῦννα οὗ [86 αἰίδοῖς οὗ ἔπε οοηϊοηάϊηρ ΡΟΎ ΕΓΒ. 

ὅο, ἰζδη, ὄονοῃ 1 1 οουἱά ὍὈ6 σῇονῃ ἰδαὺ Σὺ νγδβ σϑ - 

οογάεβαά οὗ ασίι5 ἰὴ6 Μροάορ, δῃά ᾿κουίσα οὗ Τδγαϑ 
ΤΠΙγϑύδϑριβ, [δαὶ ϑαοῦ οὗ ἴδοσῃ Ὦδά οαϑβὶ ἃ σηδῃ ἰηΐο ἃ ἄθη 
οὗ Τοτπ5, [15 ψουϊἹά ποῖ ὑσγονα [δῦ οὔβ οὗ ἰῆ656 δοοουηΐβ 
γν88 οορὶ 6 ἔγοπι ἰῆ6 οἴδοσ, οσ ἰδαῦ οὔδ οὗ ἔβη δδά ποὺ 
οαϑί ἃ τηδη ἴο [6 οηβ. Τὸ νοι] ταῖδοσ γαῖβα ἃ ργεβυσαρ- 
οι ὑμαὺ ἰδ6 ᾿ἰηρβ οὗ [ΐοβα Οἰτηθβ σγοσα ἴῃ [δ6 δδριὺ οὗ 
οαϑίηρ τθηῃ ἴο [δ ἸΐοηβΒ. Εογίπηδίοίν ἴοσ οὐγ ὑγοβϑοηΐ 
δισυτησηΐ, ἰΐθγα 15 Ὧο Γοοοχά οὗ [86 οαξηρ οὗ σηθῃ ἴο [86 
ἸἸοη5 ου ἰδ ρατὺ οὗ αῦίυβ Ηγϑίδϑρίβ, ΠῸσ ἰῃ ἔδοῖ ὉῪ δὴν 
οἴδοσς Ῥογβίδη ἰσηρσ; δῃηά ἤδησοθ [86 δοοουηῦ ἰῃ Ὁ δηϊοῖ 
οδηῃοῖ, 8580 ἴδ δ58 ψὰ κηον, Ὀ6 8 σοβοοϊοῃ, ἃ οδϑιϊῃρ 
Ῥδοῖς ἀροὰ [δ6 οδῶνδαβ ἀοριούηρ [6 ἀοοάς οὗ ΤΠ δτῖυ5 
{86 Μεάο, οὗ δῇ δνθηΐ σῇ οἢ σγροαῖν ἰγαηβρίτοαά ἀηᾶογ 
δηοίδοσ᾽ 5 τοὶρῃ. Νοίμιηρ τοβθοῖβ ῃοίϊδμιηρ, μοίδοσ ἴῃ 
τ σϑαΐτα οὗ τπλδύϊοσγ, ογ ἰῃ ἰδαΐ οὗ Ὠἰϊβίοσγυ, οσ ἴῃ ἰδδΐ οἵ 
Βοίϊου. 

Θανθη εν, 15 10 ροβϑιθῖα ἰδαὺ 8 τῦδη ὸ Ὁϑδηϊὶοῖ σοδΥ 
δανο βἰοοά ἰῃ βιςοῦ ἃ γεϊαξίοη ἰο Ταγίμς [6 Μαράδ 85 [86 
Ὀοοΐϊκς οὗ δηλοῖ στοργοϑοηῖθὴτ Οσ, ραϊηρ ἐὸ ἴῃ οἴδοσ 
τπνογάς, 1 10 Ὀ6 :πτροϑϑὶρῖα ἰπαΐ ἃ τηδῃ [τὸ Ὁ δηϊοῖ οουἹά 

Ὦδανα οοσαρίοα δυο 8 τοϊαϊζοη, συ βοσοίῃ οοηβϑίβ [86 

: ὅ66 ἢ. 222 
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ἱτη ροσϑὶ ΟΠ ἢ 1510 Ῥδοδιι56 Ὧ0 δ οουἹά ἢανο οοουρὶοά 
ΒΌΟΝ ἃ τοἰδίζοῃ ἴο ῃἰπγῦ Ογ, θδοδιβα ᾿λασίιβ ἰδς Μοάβ 
γγ785 50 οὗ 8 [ὶηρ [δαῦ πο πχδη οουἹὰἃ ἢάνο βἰοοά ἰῃ βυςοῦ ἃ 
τοϊαιίοη ἰο πὶ Οτ, ἰ5 1 Ὀδοδιβα ᾿δηΐοὶ τγα8 βυςοῖ ἃ 
ταδῷ ἰδ δ οοι]ἃ ποῖ Ὦδνα βἰοοά 1 δι ςοἢ ἃ τοϊδιΐοῃ ἴο 
ἃ Κίηρὺ 1,οὐ 15 δΏβυνοσ [ἢ6 αρονο ασπδβιΐϊοηβ 1 ἐμοῖσ οσγάοσ. 

(1) 1 15 ποὺ ἱσωροξβιῦϊα ἰδ ἃ τῆδῃ ϑβοιῖά βἰδῃά 1: 
ΒΟὮ ἃ τοϊαϊίοη ἰο ἃ Κίῃρ δ5 ᾿ϑδηΐοὶ 15 βαϊᾷ ἴο ἤανϑθ 
οοσυρίεοά ἰο Τασῖα5 ἴἢ6 Μεάθ. Ἴδα νογν ἔδοὶ ἐμαὶ [6 
ττιΐοσ οὗ Τδηῖοὶ βαγϑ ἰδαὺ Ὧδ6 οοουρὶοα [Π15 τοϊαϊίοῃ 
ΔΙΡαΘ5 ἴοσ 115 Ῥοβϑί δ γ. Ἐοσ, τβαΐονοσ δά νῇοονοσγ 
{86 τυεῖΐοσ οὗ ᾿ϑδηΐοὶ νγαβ, ἢ γχαβ σοσίϑιηἶνυ δηγίζησ Ὀαὶ 
ἃ ἴοοϊ. ὙΝΒοΐδοσ ἢ6 Ὧβ5 υτιϊθη Ὠἰβίοσυ οσ βοίϊζοῃ, δ6 
τοῦδ αν ὑμουρῃῦ [15 στο δίϊοῃ Ῥοβϑίθίθ. 

Βεϑβίάδβ, [86 οσιἰ1ο5 ννῦο ἄδην [ἢ Ὠϊπιοστοἱςν οὗ δηλοῖ 
εἷἶαίτι ὑπαὶ Ὧ6 σψτοίθ ἴο οογηξογί (δ6 ον οὗ Μδοοδθθδῃ 
ὑ1πι65 τ ἱἢ ἃ δουϊουβ πασταῖννα Ὀδαγίηρ [86 ϑἰυυ τ αάθ 
οὗ σα. Το ἰῆῇοβθ ον ἴοσ νῇοσι ϑδηΐοὶ τυσοῖθ 
186 δοοουπί, δυο 4 τστοϊαϊϊοη στημσξί, ἰδογοίοσο, μαναὰ 

Βοοηθά ἴο Ὀ6 ροβϑῖῦῖθ. Οἰδογνῖβο, ὑπ6 νοΐ βίοσυ οἵ 
δα Ῥοοΐς ψοιἋἃ ἢανε Ῥδο δρϑυγά, δηά Π6 ρύγροβα ἴοσ 
νοοῖ {ἢ νγα5 ντιτθῃ που ἤανα Ὀ66Ώ σϑάβδ οὗ 20 δῇδοί. 
Βυΐ πο ΟἹΘ δ85 οἰαϊτηθά (Παὐ 1 τγαϑ οὗ ὯὨο οἴδοῖ. Οχ [86 
σοηύγζαζυ, 4811 δά ἰῃαῦ ἔενν Ὀοοΐκβ να οχογίθά ἃ ργϑδίοσ 
ἰηῆποηοα ροῦ δἴζοσ [1265 ἰΏδ8η 85 {Π15 ὈοΟΙ οὗ Ὁ δῃϊοῖ. 
Τὸ Ὧ85 τουγαϊηθά ἔογ [6 στηοάθχγῃ ογἰς ἴο ἄϊβοονοσ ἰδδὶ 
οὔ οὗ [6 τπλδίη ἰδαΐασος οὗ π6 βἴοσγυ-- - δ η161᾽5 τοδί οη 
ἰο ᾿θεσίαβ ἴδ6 Μεάο---τνας ᾿ἸῶρΟββῖῦ]θ. ΑΡρραγοηίίυ, 
[15 νον οὗ [6 οδϑθ πδνὲσ βίγαοϊς [8 ρθορῖα νῶο ᾿τνϑά :ῇ 
{π6 {1π|65 θη ἰἤογο γοσο κιηρε οἱ Ῥοσγεία, δῃὰ οἰοσϑβ 

οὗ 1.6 οβασγδοῖθοσ. Τὸ ἰΐθηι 1 βϑοσηδά ἴο Ὀ6 1 ὨΔΓΤΏΊΟΩΥ 
ὙΠῸ τῆδὺ πον Κηον οὗ [ηρς, δαὶ το Υ ββοιυϊά δανθ 
τθη κ ΤΠ δη16 1 οοσυρυΥηρ᾽ Βα ςοἢ τοϊαύϊοης ἴο [Π6ηλ. 

Βαυΐ ἴο ΒΡΘΟΙΥ δπά 1Π1ιπγαῖθ. 1 1Ὁ σψτασα ἱπηροβϑὶθθ 
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ἔοσς Πϑδηΐοῖ ἰο βανα βἰοοά ἴῃ βυςς ἃ τοϊδιίίοῃ ἰο Πλατίαβ, 
ΟΝ νγαὰβ ἐδ Ῥοβϑί8 ἴοσ Τοβερᾷ ἴἰο ἢανα Ῥβδθῶ 312 βψοῦ 
τοϊδιουβ σι ἰδ6 Κίηρ οὗ Ερυρί 85 δηρϑὶβ γεργοϑθηΐβ 
Ἦἰτι ἰο ανα θοῦ [{ ([]15 ἰαϑὺ του βρ, δἷβο, 15 

, 8814 ἴο δανα Ὀδθῃ ἱτροβϑὶῦῖθ, ἔοὸσ δὶ ρύτγροβο, (θη, 
ἀϊά {μ6 δυΐδος βαὺ μα ἰδ δοϊιδν εχίϑιεά Ηπς, δὲ 
1οαϑί, πχυξῦ αν ὑβουρῃῦ δαὺ Σ νγὰβ Ῥοβϑιῦΐθ. 

Αραΐῃ, 1ἢ [815 βίοσν οὗ ζδηϊοῖ ἰῃ σοϊδίζοη ἴο ᾿ασὶι5 15 
1ΠΥρΡΟΘΞΙΪ6, μον δρουΐ Αοδίΐαγ, [6 βαρ οὗ Νίῃονθῇ, 

ἴῃ ϊΞ τοϊδίίοη ἴο ὥοηπδοβοι δηά Ἐξασγβδαάδάοῃ, Κίηρϑ 
οὗ Αβουσίαὶ ὙΤδα δαυῖδοσ οὗ []5 βίοσυ οογίϑίηϊν ὑπουρῆς 
[δαῦ 1Ἢὁ νγγχὰβ Ῥοβϑβὶδῖθ ἴοσ ἃ τδῃ [1κ6 ᾿ϑζδηΐεῖ ἴο πᾶνθ 
οοουρίθδά βυςοῦ ἃ τοίου ἰο ἃ ἴησ. ἀραίη, [86 Ασαρίδῃ 
ΝΡ, παὺ Ῥαοϑὺ οὗ 411 11 πο σαύοσβ οἱ Εαϑίθσῃ ΣΔΏΠΟΓΘ 
δ ουδίομηβ, οἶνοβ 15 ΠυσΊΘΓΟΌ 5 ΘΧΑΙΠΊΡΪ65 οὗ 7.51 Βα ςοἢ 
ΤΏΘἢ 85 [δηΐοὶ οοουργίηρ [ἢ6 5δῖ6 το δίίοης ἴο [π6 Κίησ 

ΠΟΥ βοσνθά. ας στηθῃ δῖα [88 8888 Πουῦδηῃ ἴῃ ἢ15 
τοϊδίίοι ἰο [6 τγϑοίδῃ ἰηρ, ἀπά [δα νίΖίοσς αἰαΐασ ἴῃ Η18 
τοϊαϊίοι ἰο [6 οαἱἱρῇ Ηδγουη δἱ Βδϑῃ!ά. 
αὶ νὰ ποῦ οὗ [6 Κίηρβ οὗ Ῥοσγβία, δἷβϑο, βϑῆον: 

05 ἰδαὺ ἴδον ἀϊά αν βος οουβοοσθ. Ιὐ 15 ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ 
ΟὨΪΥ ἴο τηϑθηΐϊίοῃ ᾿οιλοοθάθ υηάοσ Τδγί5 Η γϑίδϑρὶϑβ, 
Πουδγαῖιβ τᾶοσ Χογχοϑ, δηά (ἰοθϑίας αηάοσ Ασίδχογχοϑ. 

(2) ϑεοοπῃάϊν, 15 ἰ86. ομαγδοίεσ οὗ ᾿ϑδγίυβ 6 Μοάβθ 
ΒΌΓΘΒ 45 νουἹά 1501} 5 ἰῃ βαρροβίηρ ἰμαὶ ϑδηϊοῖ οουἹὰ 
ῃοῦ Ὦανε 5ἰοοά ἰῃ .τδ8 τοϊδαϊίίοη ἴο Ὠϊσὰ [δαὺ (86 5ἰχτῃ 
οδαρίοσ οὗ θδηΐοὶ ἀθϑοθοςῦ 
ΤΩ δῆϑνοσ ἴο (5 απορίίζοη τϑὺ Ὀ6 ἀογινοα ἔσομη 

[86 δοοουηῦ οὗ ᾿ασιβ ρίνθη 1 [6 ϑἰχιἢ οἤαρίοσ οὗ 
ΤΠ δηΐοῖ; δηά, :ἢ νὰ :θηῦ έν δῦ τ ἢ οῦτγϑβϑβ, ἔσο 

86 τϑοογάβ οὗ ἴῆ8. Ουσγὰβ Οὐ ηάοσ δἷθο. Ἐσοηὶ ὑπ 656 
βοῦτοος ψ ἴθασῃ ἰδαῦ Ὧθ δά [86 [ο]ονίηρ οὔδγδο- 
ἰογιϑίϊοϑ: 

τ ὅρα ἴ,8η6, νοΐ. ἱ, 37, 61. 
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Εἰ, 6 νᾶ 8 ροοά δηά βυοοθϑϑίαϊ σοηοσγαδῖ. 

ΘΘΟΟΠΩ͂ΙΥ, ἢ6 γγὰβ ἀδθοιηθᾶ σνόσίδυ ἴἰο τϑοοῖνα ἴσγοζῃ 
Οντὰβ [86 τοδῖτῃ οὗ ΒείβῃδζΖζασ ἰῆς (μαίάθϑῃ. 

Ταϊσαάϊν, Ὧ6 βϑδονσδά ργϑδαὶ ΔΌΣ ΠΥ 85 δῷ ογρϑῃΐζογ. 
Ἐουτίδῖγ, δα ᾿ἰβίθηθαά ἴο δηά [ο]ονεά ἰδ δἄνίςοα οὗ 

Ὦ15 ΘΟ 56 ]1ΟΓϑ. 
ΕΠ Ηῖν, Ὧ6 βῃονγοά νιβάοχι 1 [86 οδοίοα οὗ ἃ ὑσὶ 6 

τηἰηβίοσ; ἴῸΣ Ὧδθ Ὀσχοξζογγοά ᾿ζδηΐοὶ, Ὀθοδϑα δὴ δχοϑϊθηΐ 
βρῖσὶ Ὁ ψὰϑ8 1η Ὠϊτη. 

ΘΙΧΌΒΙΥ, Ὧ6 ννὰ3 ἔϑιτῃξα] ἴο Ὠϊς ἔγίθηάβ, 85 15 βϑῇονγῃ ὮΥ͂ 
186 νγΑῦὺ Ὧδ βουρδί ἴο τοῖίϑαβα ᾿ 8ηϊ6ὶ. 

Θονθηςῖν, βοπηθῦσησα, δ θα, Βα σγψὰβ σψοδῖΐς δηά 

ΘΑΞΙΪγ ἀδοοίνοά, 85 15 βϑῇονχῃ ὉΥ [6 ΑΥ Ὧδ Δ] ονγοά Ὠἰπ)- 
561ζ ἰο Ὀ6 ἱπηροβδά Ὡροῇ ὉΥ ἰδ6 δηθιοβ οὗ ᾿δηϊοί. 

ΕἸΡΏτΗν, Ὧ6 γα 5 ρίουϑ; ἔοσ ἢ Ὀεϊονοά πὶ ἰδ6 αοά 

οὗ Ὁ δη1οῖ νγαβ αὖΐθ ἴο ἀοῖτνοσ δἰπὶ οαἱὐἱ οὗ [86 τους οἵ 
ἐδο Ἰἰοηβ. 

ΝΙΙΗΪν, Ὧ6 ας ναὶῃ δηᾶ 116 σὶτἢ ἃ δοδαιμθηϊςῃ 
Θ6Ώ56 οὗ ἰδ αἰνιη 7 οἱ Κίηρβ; εἶδα, ἣἢ6 νου ἢδνοσ 
Ὦδνα δ᾽] ονγοά ἃ ἄδθογθα ἴο ἢανα θη τηδᾶθ ἰδδί ἢο οἵδ 
Βῃοι]ἃ δϑοῖκ ἃ ρει ἰοα οὗ δῆγοῃβ ἴοσγ ἔοσίυ ἄδγϑβ, 58 ν 8 
οὗ Εἰ. 

Τδηςδϊν, δηά γεὺ ἢ6 νγχὰβ 1.5. δα ἰδίηρθ σοὶ 
ΨΤΟΏΡ, δ6 γὙὰ 8 50ΓῈ ἀἸ5ρ16 5564 ψὲς Ὠϊτηθοῖ. δ οδονϑά 
[86 αν, ὄνθῶ θη ἰ γγὰ8 δραϊηβὶ ἢἰβ Μ1] δηά 1πάρ- 
τθηΐ. [ἢ δοοοσάδηοθ σι ἰδ6 εχ ἰαἰϊοπῖδ, ἢ6 Ῥυηϊθῃοά 

ἴδοβθ ψῶο Βαά βουρβῦ ἴο δῃἼοοσῖραβα ἰῆ6 δαί οὗ 
δηλοῖ σι ὑπὸ βαπλθ ἀθδίδ ἰδαὶ ἴθοΥ δά αἰϊοτηρίοά ἰο 
1ηδιῖοῦ οἡ Εἰπι; δῃά ἣθ ΔΡΡδγθη εν γεϑίογοά Ὁ δηϊοῖ ἴο [86 
ρῬοκίϊίοη ἔσοτι τοῦ 86 δά Ὀδοη πη} 50} δεροβοά. 

ΕΠΟνθηϊῃν, ὯΘ6 τψγϑβ ΒοτῪ ψβθη δ6 δα ἄοπμο στοηρ. 
Ηδ νγὰ8 βοσὲ ἀἰβρίθαθοά τ Ὠἰτηθοῖξ, δηά ἐαϑιθά δηά Ἰὰν 
ατνναῖκα 811 ηἰρῃῖ; δῃὰ νγγὰβ δχοθϑάϊηρῖν ρ' δά νῇθη ᾿δηϊοῖ 
γγ85 βανεά, 
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Τνοῖγ, ἢ6 85 ἰἸαδοσίουβ. Ηδ ογρδηϊζοά {δα κίηρ- 
ἄοπι, σϑοοϊνίηρ σορογίβ ἴσοι 15. οοιηβο]ογθ, ἰδ οσγοά 
411 ἄδυ ἴο ἀδθῖνοσ Ὁ δηϊοῖ, τοβθα θδσῖν 1ῃ [86 σηογηΐϊηρ 
ἴο μαϑίϑῃ ἴο ἰδ ἄρῃ οἱ ᾿Ἰίΐοῃϑβ, δῃά Ὠἰπιϑοῖέ τσγοῖθ 8 ἄθοσθθ 
ἴο ἢοῃοσ ἰδα Οοά οὗ Ὠδηίοῖ. 

Ιῃ βῃοσγί, ᾿θαγίαβ [86 Μεάβ ναὰβ τὸ δοκῖίο, νοηροίιϊ, 
Ἰωϑιξαϊ, οτἱθηΐδὶ ὑγγαηῦ; Ὀαΐ ἃ νὶάδ- ανναῖκο, Ὀδηδβορηΐ, 

δηΔ νοΓῪ δυμηδη τιΐοσ. ὙῺΥ ββουϊά 1 Ὅ6 ᾿βουρδῦ δῷ 
1 ροβϑὶ]6 ἰδιηρ ἰδ δῦ Βιςοἢ ἃ Κίηρ βΒῃουϊά ἴδνο βοϊθοϊθά ἔοσ 
815 οδίοῖ δἄνίβοσ δηά δά ϊϑύσαῦοσ βϑ οἢ ἃ τδη 85 ᾿ δηϊοῖ ὃ 

(3) Τγάϊν δηᾶά 1δϑιϊν, [86 8]]6ροᾶά :τροβϑὶ ιν 
οὗ Τζδηῖο] 5 βανίηρ βἰοοά ἴῃ ἰδ6 τοϊδαϊοη ἰο ᾿ατῖι5 ἰη 
νος ἢ [86 Ὀοοϊκ οὗ ϑαηῖοὶ τορσγοϑοηΐβ ἰστηι ἴο βανο Ὀδθα, 
οδηηοὺ Ὅ6 βῇονῃ ἔσοτηι νῆδὺ 15 βαἱά οὗ Τ᾿ δηΐοὶ Ὠἰτηβοῖξ, 
Εοσ, Εσϑύ, 1 οουἹᾶ ποῦ ἢανο δίϑθῃ ἔσοσῃ ἰδ ἔδοὺ (δαὶ 6 

γγὰ5 ἃ ον. [ἢ τ ἀϊά, νὰ νουά Ὧδνεα ἴο σο͵θοῖ [86 
δίογιθβ οὗ ΕζΖγα, Νεδουνδη, δηά Μοσάβροδλί, δ5 νγθ]] δ5 
(αὶ οὗ Τϑδηΐοῖ; ἔοσ ὕμθϑα 411] σγεσγα 7ετγ Ο δῖα βεϊά 
ἰο Ὦανα οοουρίοα ὨΙΡΏ οὔῆοϊαὶ Ῥοβιϊου5 δ 86 Ῥογβείδη 
οουστί. ΕΓ Βογσηοσγα, [86 βίογυ οὗ Τοβαρῇ, 8͵50, 1π0ρ]1685 
{86 Ῥοβϑι δ Πῦν οὗ δῇ Ιϑγϑο θ᾽ 5 σίβα ἴο 086 Βἰρμιοϑὺ ροβὶ- 
ἄοῃ δὖ ἃ ποδίῃθη οουγί. Τδα βἰοσίοβ οὗ Τοῦιῦ δηά 
Δοδικαγ δηά Ασβίθαβ, δ5ο, βϑΒῆον δαὶ [86 [ον ἰδουρδὶ 
δὖὺ ἰοαβὺ, (δαὶ Ι5γδοῖζθς οουἹὰ Ὧδ ὑγοσηοίθαά ἴο δα ἄγει 

ῬἩίδοοϑ ἱῃ [86 γι οὗ ὑπ  Κιηρβ οἵ Ἐρυρὶ δηά Αξϑυσίδ. 
ΕἸΏΔΙν, 86 ον δ τυσιΐοσβ που Ἱα βοδγοοῖν δανα ἰηΐσο- 
ἀυορά Ἰονγβ 85 ὑίανίηρ βαος τσόϊθβ ἰῃ {δος σσοσβ, ονθα 

11 [8686 ψοσῖκβ ΕΓ ρυτγεῖγ βου ου5, 1655 ΤΠ ΘΥ ἵκηθνν 
ἰδαῦ βιιοῦ Ῥοβιιίίοηβ ποσὰ ὀρθῇ ἴο [6 05. 

Νοσ, βοοοῃάϊυ, νου βυοῦ ἃ Ῥοϑβιίϊίοη Ὧ6 ἱσηροββιϊα ἴο 
Ὁ δηϊοῖ Ὀδοδῖιϑο ἢ τγὰ8 ἃ βἷανεθ; ἴοσ ἔσοσῃ {1716 Ἰσῃσηθ σί 

411 [186 οἴἴἶοοτβ οὗ δὴ ογίοηΐδὶ ἰηρ δά Ὀδοη Ἰοοϊκοά Ὡροῖ 
85 δ΄5 5Ξ'ανθοε:. ΤὭα5, ἰη [86 Τεῖ-οἰ-Ατάσγηδ 1ουζογϑ, 41] οὗ 

{86 οῆοοτβ δηά βιυῦ-ηρϑ οὗ [86 Κἰηρ οὗ Ερυρὺ αἵ οδ᾽οά 
17 
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ὯἮ15 5δἷανεβ. Ουὐσγὰβ ὄνθ 15 οδἱἹοά ὮὉγν Νδρυηδά τς {116 
βίανβ οὗ Αβίγερει.: Πα Ηγϑίδϑρίβ, αἴϑο, βρθαΐβ οὗ 
νοδυχηῖβ, οὔμδ οὗ {δε ργοαΐεϑὶ οὗ Ηἰβ ρϑῆθγαῖβ. Ώοσα 6 
ἢδά 5εἰεοϊβά ἴο ρυΐ ἄονγῃ [86 τοῦ ]!οη οὗ [86 Ασγηθηϊβηϑ, 
8.5 Ὧ15 5ἷανο. 

ἘΘσίθοσ, τα σδῪ οἱΐα [δ 1πϑοΐδηοοϑ οὗ ΤΟΌΪ δηά Δςἢ!- 
ἵκατ, ννῇο δζὸ βαἰά ἴο αν Ὀδθδῃ οδρίϊνοβ δηά 5ἴανεβ, δηά 
πον διίδηδίηρ [15 ἴἰο αν Ὅδθϑοῃ οἷδναίεά ἰο [δ6 
Ηἰρμεϑὶ ροβίοηβ δὖ ἐδ Αβδευγτίδη οουγὶ, [86 ἔογχωοσ 85 
Ῥυγνογοσ, ἰδ6 ἰδίίοσ δ5 οουῃβοῖΐοσ οσ νἱζίοσ. ΤῊΘ 
Αγαρίδα ΝΡ οοηίδίῃ τοί ἰηΐσγεαποηῦ οχδζηρῖθβ οὗ 
ΒΓ Ὀχγοσηοίουϑβ οὗ βίανο; δῃᾷ [86 Ὠϊβίογυ οὗ [πα ϊα ρῖνεβ 
ὩὨΌΤΩΘΓΤΟΙΙΒ Ἰηδίδησοϑ οὗ, Ὁπηέξογίαπαίοῖν, ἰῃ6 Βδῦγυϊου- 
ἷδλῃ δηά Ῥοσγείδῃ σϑοοσγάβ οοηΐδίῃ 50 {{||6 Ἰηξοσσηδίίοῃ 
δοαϊ [δα οῆοογε οὗ [86 Κίηρβ ἰδδ 10 5 ᾿ἱπηροβϑιθ]α ἰο 
Βηά οὐ τηοἢ ανουΐ ὑδμοὶγ οτἱρίη, σϑοθ, βοοιδί ροβιοῃ, 
ΟΓ Ἔνθ ὑπο, ὨΔ8ΠΊ65. 

Νοςσ, ὑδστάϊν, οδῃ ἐδ βανὸ Ὀθοα Ὀδοδυϑα ᾿δηῖοῖ τνὰβ τοὶ 
σαρϑῦϊα οὗ ροσίοσγγϊηρ δα ἀπἴ165 (δαὶ Ὧ6 ἰ5 τεργοβοηϊθά 
85 Ῥογίοστηίησ, Ἀσοοσγάϊηρ ἰο 86 οηΐἷν δοοοιηΐ οὗ 815 
δἀὐπολίοη, ἐμαῦ γα ὑόβϑϑβθ, 6 δά Ὅδθϑῃ βρϑοὶδ!ν Ῥσο- 
Ῥατοά ἰο βἰδηά Ὀοΐοσα ἴδε Κίηρ, δηά (οά δα ρίνϑη Ὠΐτη 
ἴῃ6 Κηονίοάρα δηά νι] ϑάομι ὩΘΟΟΘΘΑΙῪ ἴοσ 86 σοσῖκ ἴΏ 
16 ἴἰο ψὩϊοῦ δα γψαὰβ αἰδογσννασάς οδἱοά, ἘὩσίβοσηοσο, 

ϑοοοσγάϊηρ ἴο {815 βδηβ δοοουηΐ, δ6 ἀἰξομαγροά Ὧϊ5 
ζυαποίίουβ 50 ψ 6} υπᾶος Νορυοπδάηρζζασ, (δαὶ 6 τᾶς 

οοηϊϊηθοά ἴῃ ὨΙΡὮ δβογνίοθ 08] ἰῃ6 τγεῖρῃ οὗ Ονυτιβ. 
1Δϑιγ, ἘζΖοϊσοῖ, [ῃ6 οὐἱν οὐμοσγ ὈΪΌΠοαΙ τοοοσγά ἰδαὶ 

τηθηϊου5 δίτη, ρυΐβ Ηἰπὶ οἡ 8 ρᾶσ ἢ ΝΟΔΏ δηά 7οῦ 
85 ΟὨΘ οὗ ἰδ ἴἴσϑα ψ 611 Κηόνῃ τγὶβα θη ἴο ψδοσῃ ἰῃ6 
Ῥτορδοῖ οουἹά τοῖοσ Ὧ15 ἤθδγοσβ. 

: ΚΉ. Σὲ, Σ, ἐΐ, οϑ. 
5 Ῥδῦ,, ραΐπ; Ασβϑαι., ᾿εἶαηι. 866 Βεδίείμῃ ἴηπ5.., Χχν. 
8 Εἰ χεῖς. χὶν, 14, 20; χχυδ, 3. 
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Ἐοσ 811 {1686 γα Οἢ 5 ΟἿΘ ΤΔΥ 5017 οοηοΐαάα, ἐμαὶ ἱἰ 
5. ΘΠ ΓΟΙΥ ροϑϑι 16 ἰδαῦ ἃ τσῶδῃ κὸ ᾿ϑδηΐοῖ σδύ ανα 
βἰοοά ἴῃ βυοῦ ἃ τεϊδιίοη ἴο ᾿λδαγί5 86 Μεάϊδηῃ Κίηρ δ5 
ἰῃαῦ 1 ψ ῖοῖ [86 Ὀοοϊ οὗ Πϑδηϊοῖ ταρζοϑοηῖβ Εἰτη ἴο αν 
βίοοά. 

ἘΠΡΕΓΒΙ͂ν, ὯοΣ 15 ὑδοσα Δ ονϊάθησοα οὗ 8 σοβεδοϊίοη 
θη γα οὐδ ἴο οοηδίοσ [86 οἠαγασίεγ οὐ ἰζε ἔπυο 
Ῥαγίμδοδ." ΤΏ ῥσίποῖραΐ ὑγαϊδ ἰπ οοσηγηοι ἰ5, ὑμαῦ μον 
Μοτα Ὀοΐδ ογραηΐίζοσβ. Βαυΐ [815 οοησηοῃ ἔθαϊυσα γγὰ8 
τοηδοσοά ὩΘοσσϑαΤῪ ὈΥ ἰδα ἔδοῦ (δ΄ ἃ οοσζησηοῃ εἰ τταιίοη 

᾿ φοηΐγοηϊοά πο. ΤΟΥ ψοσα Ὀοΐδ Ἰηρβ οὗ ἃ πον 
οομσαυοσγοά Κίηράοση, σῆοβα ρονογησηθηΐ Πδά ἴο Ὅ6 
τοάδαυοσά ἴο ογάσγρ. 1ῇ δε ὕρθαγα (ὦ. 6., συθαγα, σσοῦγν 895) 
οὗ ἰδα τηωοηυτηθηΐβ Ὀ6 Πατία5 {86 Μεοάρ, γα δανα {δ6 

ονϊἄάδηοα αὶ δ6 ἀϊά ογρδηΐζα δ6 οουαῖσυ οὗ Βαργυΐίοη 
ὉΥ δρροίϊῃτϊηρ ρονογηοσβ υηάᾶοσ Ὠἰτηβοὶέ, ἣθ Ὠἰτηβοῖέ Ὀοίην 
υηάεῦ Ογγαβ. ὅο ᾿θασυβ Ηγβίδαβρὶα ογρδηϊζεά Ἦΐδβ 
στοαίοσ ᾿ιηράοση. Τδογα 15 ὯῸ ἱποοῃβίβϑίθῃου ἴῃ ἰδ 
βἰαϊοτηθηΐ ἰδδὶ ὑπῸῪ δδοῆ ογρδηϊζοά ὑμεῖς τοϑρθοϊνα 
βονοσῃσζηθηΐβ; πο ΠοΓ ἄοεβ ἰΐ ἔοϊϊζονν ἰδαὶ [86 δυΐδοσ 
ΏΟ βαὺ8 ἰδαῖ αἰἴδοσ οὗ μοαὶ ἀϊἃ4 ἐμ5 ογρϑηῖζα 15 
Ἰπηράοτηῃ γγὰ5 σοβοοῦηρ στ θγοῖν [86 ογρδηϊζαίζοῃ τηϑάθ 
ὉΥ {πὸ οἴμεγτ. Τδοῖα τησϑῦ ἤᾶνα Ὀδθθ δὴ ογρδηϊζοά 
βονογηζηθηΐ ἀυτίηρ (δ6 τοῖρῃ οὗ Ουγὰβ δηδ Οδεγϑοβ 
δηά ἰδεῖς βυροτγαάϊηδίοϑ; ἰμοσα σησϑὶ αν Ῥδοη 8 ΓΟ- 
ογρδηϊζαιϊίου Ὁγ ᾿ϑδαγ5 Ηγϑίδϑρὶβ δἷδοσγ δε δά σϑοουη- 
αιαοτοά [86 οαιρίταε νοῦ Παά ροῦθ ἴο ρῬίθοθβ οὐ [868 
ἄραιῃ οὗ [86 Μαριβ. Ἑδδοῇ ογραηϊζαϊοη νγὰβ δῦϑο- 
ἰαΐοῖν ΠΘΟΘαΘΑΙ δηά τοὶ πογ 15 ἃ τοβοοίίζοῃ οὗ [86 οἱδοσ. 

Νογ, οδὴ Σὺ Ὅδ6 βδἱά δαὶ [88 ἔγϊθηξηΐρ δηῃά ἰογαῖῖν 
ΜΏΣΟΒ ἰδ6 Πατ5 οὗ Τδηΐοὶ βδῃονεά ἰο Ὁδη161 γγὰϑ 8 
τοβοοίου οὗ [86 ομαγδαοῖεσς οὗ Ἰδαγίυς Ηγϑίαϑθρίβ. ὙΤταθ, 
᾿ατὶυβ ΗἩγϑίδϑοὶβ ψγ85, ἰῇ (815 σαβρϑοῖ, δρᾷ ἴῃ ὄνοῖν 

Ξ ὅ66 Ὁ. 222. 
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τεβρϑοῦ, οἱ οὗ ἰδ6 πορϊοϑί δηά Ῥαεϑβῦ οὗ {86 στιΐοσβ οἵ 41] 
σπιθ. Ηος 1υθ:θοά δὶ5 Ῥοαϑῦ: “16 πᾶ το γὰ5 ΤΟΥ͂ 
ἔτ οηά, Ὠΐτὶ αν 1 ν)6 11 ὑχγοϊθοϊθά."Σ ἩΙΞ ὑγεαίσηθεϊ οὗ 
ϑυίοβθη, οι Ὧ6 σηδάθς ὑγσγδαηΐ οἵ ϑδζηοβ Ὀδοδίϑα δ6 
δά ρίνοῃ δἰπ) 8 οἷοαῖς ἰῇ Ερυρὺ Ὀδΐοσο Ὧ6 Ὀδθοδσῃβ Κίηρ;3 
Ὧ15 ρϑηθγοβίτυ ἴο ἴῃς Οτγεοῖς Ῥηγνβιοίδη Τλοσηοοθάθϑ το 
δά δοαϊθά ᾿ἰπὶ δῃᾶ ἢὶβ συθθῇ Αἴοββα οὗ ὑμοὶσ οοη- 
Ῥἱαϊπίβ;32 Ὧὶβ [αὶ έ]1η)655 ἰοὸ Ἡϊουοαβ ἰδ6 Μιοβίδη 
ἀιυτίηρ 41] οὗ 815 ἰεγρί νογβδίϊοης;’ ἢ15 ὑγοαϊσηθηΐ οὗ Ζορυ- 
ΤΒ δῃηᾶ Μερδῦγϑιιβ," δηά οὐ 815 ζο ον οοηβρίγαϊογβϑ 
411 αἰϊεϑσῦ [ἢ15 οπαγδοίογίϑες δηᾶ δῦργονθ ἢ15 οἷδὶπλ. 
Βυῦ Ὧ6 νγχὰβ ποῦ [86 ΟΠΪΥ τῃηοηδσοῦ ψνῶο νγὰ5 ἐγ οπαϊν 
ἴο δ|5 ἔπίθηᾶς. Ογσγιβ, αἶϑο, γγὰβ ἰδ [αἰτῆζα] δηά 

Κἰηάϊν. Δοοογάϊησ ἴο Χοηορδοη 1ἢ ἢἷ5 Ογγορααάῖία, 
Ὧο γψὰ5 8 πηοάσὶ ἰῃ Ὧϊ5 τοβροοῦ. Ἡοσγοάοίιβ 6115 οὗ {86 
Ῥοβιἴοῃ οὗ ἤοποσ 86 σαν ἴο Ηδγραριβ, ο δἱά δά 
Ἡἰπὶ ἴῃ [86 ονογίῶσον οὗ Αξίγαροβ; δηῃά οὗ δίβ κΚἰηά 
ἰσοαϊσηθηῦ οὗ Αδβίγαρεβ δῃάδ ὑγοϑυβ. δ ἢ πηποῖ 
ΒΡΘΑΪΚ5 ἴῃ εἷς Οὐ μα 67 1ηπδογίρίοη οἵ Ἠὶβ Ἰἰηἄηθθς ἴο 
Νθυηδὶά δηά οὗ ἢϊ5 ἰδιῖῃξαϊ οοηάυοῖ ἰο Τῦρθαγι. 
Βοϑάθβ, [6 οἱδοσγ ἰώηρϑ οὗ Ῥογβίαᾳ βϑυοῦ 85 Ασίδαχοσχο 1 

δΔηά ΠῚ δηά Ἰλασίυ5 Νοίδιυβ ἔδνο οἷν ΔΩ Θχδσηρ 165 οὗ 
ἘΠοὶσ ρϑῃθσγοσὶςυ δηά ἔα] 655. Τῆθθ6 ἀγα ποῖ βυοῆ 
ὉΠΟΟΙΣΏΤΩΟΣ ἰγαῖΐβ 10. ἰεῖηρβ, [δαὶ πα ἔαοὶ δαὶ το Κίηρβ 
δῖα βαϊά ἴο ἢδνθ πδά ῃθσὶ ἰ5 ονιάθηοο ὑμαῦ ϑολθοηθ 85 
τοβροϊοά ἴο 5 ἤθγὸο [6 :ηοατηθηΐβ οὗ ἰδ οἴδος. 

Τῆθ 581716 ΣΏΔΥ ὃδδ 5Ξαἱά οὗ [86 ρἱοῦγν, Ὀδϊοῦ πὰ οά οΓ 
{ΠπῸ ροάδβ, σηϑδηϊξοεςίθά ἴῃ [ὴ6 Τλαγίαβ οὗ [86 βἰχίῃ ομαρίοσ 
οὗ ϑεαηΐὶθῖ. “ΤὮν Οοά,᾽ 5Ξγ8 ᾿ασγί5 ἴο δηλοῖ, “βου 
ἴδοι βοσνοϑί οοηὐηυδῖν, Ὧ6 ν111 ἀοῖῖνοσ ἰδ 66." ὙΤὨῖ5 

: Βεκίείμη Τηδ0γ., ἱ, 21. 5 Ἡεζοάδοίι9, ΒΙς, ΠῚ, 139-149. 
27Ἅἃ., Βκ, αὶ, 129-148. 
47]7ἀ., Ὡς. ΙΝ, 137-141, Ν, 11,23,24, 30, 38, 105, 107, Ι, 1-, 26-10. 
874., ΒΪς. 111, τόο; ἱν, 143. 6 Βελέςίμη, 7155. ἵν, 8ο-86. 
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βοηϊτηρης οαδηηοῖ Ὧδ6 Ὀδγα οἷο 1η [Π6 ἱηβοσίριίοης οὗ 
᾿ατὶιι5 Ἡγβίδβϑριβ. [Ιὖ 15 συ ὑδαῦ Βα 8αὲ5 νϑδὶ σαϊρεὶ 
Ὅ6 οΔ]16ἃ 4 ρομογαΐ Ὀἱοῖν, ἃ ἰσυδὶ ἰῃ {86 ἴδανοσ συ ϑϊο 
Αὐυτατηδζάδ, Ὧϊ5 ροά, δδὰ ἴοσ ἢϊπ), Ὄβχργεββοά ἰῇ βυοῖ 

ῬὮΓαβοβ 85: “ΤὨτουρἢ {86 σγϑος οὗ Διιγαιαζάβα 1 δὰ 
κίηρ᾽᾽; “Αὐταζηδζάβδ σαν δ [86 ᾿ἰηρσάοσι᾽᾽; “ΤἸΏδη 
οὔθ Εὦἱὗἱ ἰο Αὐτασηδζάβ ἴογ ἢθῖρ. Δυτγαζηδζάα δϑϑιβίθά 
τὴ ᾽᾽;2 ““Τσουρῇ ἰδ ρσδοθ οὗ Αὐυταιηδζάα, 1 ἀϊά Σὺ, 
Ι“δνα Ὑτουρδῖ, απ} 1 Ὦδνα ρἱδοθά δρϑίη (ἢ 15 ΟἿΣ 
ΤΑΤΟΤΥ 1 115 Οΐδοθ, 85 ἰδ νγὰβ Ὀσΐογθ; 580 αν 1 ἄοῃε 
ὑβτουρῶ ἰδ6 σγαοθ οὗ Διισαπ)δζάδ᾽": δηά οἴδμοσβξ οὗ ἃ 
᾿κ6 πδαΐασθ. ΟΥ̓, 85 1 15 Ἐχρσγδεββϑά 1η [Ππ6 ἱηβοσίριίοη οὗ 

ΕἸνεηά: “ΑΔ ρτγοδῦ ροά ἰ5. Αὐυτδηγαζάδ, ννο ογϑαΐθβ [15 
ψοσὶ, το ογϑαΐθϑ γοη ἤδανθῃ, γῶο ογϑαΐθϑ σῃηδηϊοηά, 

ὙὮὯΟ ογϑδαίθϑ Ὀ]θαβῦσγα ἴοσ θη, ψΜΏὯΟ τϑδάς Τλδγι5 ᾿ΐηρ, 

ἰὴ οηἷγ ἰηρ διηοηρ σθῃ, (86 ΟἸΐΥ ἰογά οὗ τηϑδην," " 
Βαΐ, Χοῦχοβ δηά ασιβ Οοδι5 δηᾶ Ασίδχογχο 1 δηά 

ΠῚ βανα 5: τ] Γ ΡΏΓΑΒΟΘ ἰη ὉΠ ΕΙΓ 1βοσ ρυοΏ 5, απ ἢανο ἰοἔῦ 
015 ΤΔΩΥ͂ ὑτοοίϑβ οὗ ἃ βί 8 Γ ὈΙΟΟΥ δηά ἰσαβὺ ἴῃ ὑμεῖς ροά 
οἵ Ροάς. Ογγιβ βᾶγϑβ [δύ Μαγάι οδ]16 ἃ Ἠϊπλ ἴο [86 Κιηρ- 
ἄοχι οὗ [8 ἑοὐα! ἐν οὗ 411 ((88 ψοσἅ) (Οὐἕμάοῦ το--12); 
δαὶ δα ἱοοκοά ἀροὰ ἢῖ5 (Ουσγι5᾽) ἀθοάβ δηά βυρδάμποά 
πηᾶοσ Ηἰπὶ {π6 Βοβὶ οὗ Μαηάδ δηά 411 σῆϑθῃ (133-14); ὑμαΐ 
ἢ οοτητηδηοά Ὠΐτη ἴο ρῸὸ ἰο Βαδυΐοῃ δηά [1|κ6 ἃ ἐσ οπά 
δηά Βεῖροσ νοῦ δίοηρ δ ᾿ἰβ 5:46 (15); ὑπαῦ 6 γγῶο σηδῖζθϑ 
{86 ἀδρδά εἷἵνα δρργοδομϑά ἢϊπὶ ργϑδοϊουϑὶυ (19); ἰῃμδΐ 
ἹΜΜεγσοάδοξδ, ἢἰβ Ἰογά ψβοσῃ Ὧ6 ψογεῃρεά, δα ἄγανῃ 

ὨΙΡῊ ἴο δ΄πιὶ σγδοίουβὶν (27-35). ΤΒῈ ἱηβοσριίοη οὗ 
Απἰιόοςδυς ϑοῖοσ, νῆο τσαὶρηθά ἔσουῃ 280 ἴο 260 Β. (., 15 

{.]1, α͵ἴ5ο, οὗ βἰ τυ ατ οἱουβ Ὄχργοβϑίοηβ. ὅ0 ἰδαΐ 10 15 

οὈνίουβ, δαὶ ἃ ροῆδσγαὶ υἱοῦν ὑοῦ 411 Ἰσηρβ οἵ [86 

: Βελίείμη, ἃ, ΤΊ, 12; 50, 60. 4 1(., ἱ, 54, 55. 
290 δἷϑο ἴἰπ ἰδ βίταὶϊασ ἱηθοσιρθοη οὗ Ῥοσβοροίβ δηὴὰ δ αζε],: 

Ἀμείαηι. 4 ὅ66 ϑοϊχβαάοσ, ΚΒ., Σὲ ὶϊ, 136-120. 
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Οὔθηϊ βδῃονχεά ἰοναγά ὑμεῖς ροάβ, οσ ροά, οδηηοὺ Ῥ6 Ὁγο- 
ἀυςοά ψρη ἰουηά 1η ΔΏΥ ραγίϊου ας Ομ 85 δῇ δγρυσηγθηΐ 
ἴο δον [ῃδὲ 15 ΡΙΟΥΥ νγᾶ8 τοβοϑοίβά ἔσοσῃι ὑπ ὶσβ οσ ὑμοὲσβ 
ἔτοτα ἷἰβι ΤΟΥ ψογα 411 τόσα οὔ 1655 ῃοῦβ, οσ,, 1 γοὰ 
Ῥτγοΐοσ, βϑυρογϑυϊοιβ. δγ5 ΗἩγβίδϑρὶβ, Ῥαίρ ἃ Ῥογ- 
βίδη, δῃά [δ6 Τλαγὶυ5 οὗ ᾿ζδηϊοῖ, θοὴν 8. Μϑάο, δῃά [5 οὗ 
[86 56:6 ἔδυ οὗ πδίϊοῃβ, δῃά υἱτῆ, ῬΟΓΏΔΡΒ, [86 5816 

τοὶ βίου, Δ γ)ὸ}} αν ψοσεδῖροά ἐδ6 βαπλα ροά, οσ 
ροάς; Ὀαὺ ἴδμογα ἰβ ἢὸ ον: ἄθησθ ΒΏΥΜΏΘΤΟ οχοθρὺ Ῥοσδ 05 
ἴῃ ΕΖτγα, (δαὶ Ἰλατῖι5 Ηγείδϑρὶβ ονὸσ Ὠοηοσγοά [πα σοά οὗ 
Ὠδηϊοῖ, (6 (οά οὗ Ι5τγδοῖ, οσ ἀθοϊασοά ᾿ἷξ Ῥοϊτοῖ ἴα δαὶ 

(οά᾽ 5 ΔΌΣ ν ἴο Ξανα 8 σῆδη ἔσοτῃ δηγίδίηρ δηά οογίδίηϊν 
ποῦ ἔσγοτῃ ἃ ἄβθῃ οὗ 11 ο5. 

Αραΐῃ, ἰβογα 15 ἃ βου ίδησθ οὗ εδίηθββ, οὗ ἀδροηά- 

ΘΏσ6 ὩΡΟΩ οἴδοσβ, οὗ βυϑοορ ΟΣ ΠΥ ἰο δΒαίίζογν, δρουϊ 
πα Ταγῖι5 οὗ ϑδηϊοῖ, ἔοσ νὩ]Ἱοἢ Ὧο ῥᾶγβῖοἱ οδη ῬῈ ἰοιπά 
ἴῃ Ῥεῖ ΗἩγδίδθρίβ. Νειῖοσ 815 ἰῃβοσ ρ]ΟΏ5, ΤΟΣ 
ΔΏΝ οὗ [6 οἴδογ βουσοθϑ οὗ ἰηξοσιηδύοη ψὨϊοἢ τα αν 
σομοοσηϊηρσ Ὠΐπλ, σῖνα 05 (86 εσηξοϑὶ ᾿πὐτηδίοη, [δαὶ 
Ὧδ6 νγᾶὰβ5 δνίηρ οἶδοσ [Ώδῃ ἃ βίγσοηρ, ἱπάδροηάδοηϊ, 561- 
τοδηΐ, οοηαποσηρ ὭΘΙΟ, ἃ τῇδ Ὀγοδη θη 5876 
ΔΉ ἔτοα ἔγοσῃ ὑπδὺ 5 ΘΟ ΡΟΣ ἰο Βαίίογν νοῦ ἀοίῃ 
Βυττουηά ἃ ἰἤσοηθ. ΑἹ] [86 δνιάδθηςβ ροδϑβ ἴο βδῆον (μι 
186 νδοϊ]αιίηρ, ἰσουδίθά, ρϑηϊθηῦ, βἴθορθβ ᾿ασίαβ οὗ 

{86 τϑαΐση οὗ ὑ88 Ομβαίἄδδηβ, ν βαΐονοσ οἶδα 6 σδυ δανα 
Ῥδοω, οδηηοῦ Ὦανα ὈΘ66Ω ἃ γοβοοίζοῃ οὗ [πῃ 5611-5  5θοά, 
ἀοχιίηδηΐ, δηᾶ δηξογργίβίηρ βσοὴ οὗ Ηγνβίδθρὶβ ψῆο 
ἰουπμάρά δηά συϊοα ὑσιυσρ δ δη ἶν [86 στγοαϊοϑὶ Θπηρῖτε 
δα ἰδς νοσά {111 [ἤδη 8δά ὄνοὸσ βθϑῃ. 
Απά ἰαϑῶν, γα ἄο τοὺ Κκῆον δηγνίῃίηρ ἰῇ (δ6 

διἰδίοσν οὗ ᾿ϑασῖβ Ἡγβίδθρὶβ νοῦ ποιά οδιιδα 5. ἴο 
ςοποῖαάς ἰδαῦ Ὧ6 ἐνὸσ δά υπᾶσσ Ὦϊτη ἃ τυΐοσ {πὸ Τ.δηΐοὶ 
ἴτοσι ψὨοσῃ 8 ἰαΐθ τσιῖοσ τὐρἣϊ Ὦδνα στηδάσδ 8 σοβϑοῦουῃ 
Ῥδοκτασά ἴο δὶβ βυρροβι ϊουβ Τδηΐοι. Τα τηοηι- 
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τηθηΐβ οὗ ᾿λασὶ5 [ΑἹ αἰδοσῖγ ἰο τονϑϑῖ 8 τὔδη [τὸ Ὁ δηΐοί 
οὗ ΔΩ Γᾶοθ οσ ροβιἴοη. [1ἢ ἕδοῖ, [6 Ῥεγβίδη Κίηρβ σα 
ἴΏ ροηοσγδαὶ ἔσθα ἴσοτι [86 ἱηβασηοα οὗ ἔανογὶϊαβ οὗ 41] 
Ἰσηᾶθ, Ατϑὸβ δανίηρ Ὀθθη 8ὴ δχοθρίίοῃ 1η (815 σεραζά. 
Αἢ δυϊοοζϑοῦ ψὩϊοῦ ἀσροηάᾶς ἔοσ 115 οχϑίθηοα Ὁροη 
[ὴ6 5111} δηῃάᾶ βροόοννεσ οὗ [86 τῃηοηδγοῦ 5. ηοὺ οδ᾽ςυϊαίοά 
ἴο οὐἱναϊα βδιοῦ θη. 8.0, ψὰ Βηά, ὑμαῦ ἴῃ Αϑβϑυτία, 

Βδρυ]οηίΐα, δηἃ Ῥοσγϑία, οα κηρβ βοοῇ οοαϑοά ἴο σείρῃ. 
ΘΟΙῺΘ ΠΊΟΓΘ δρρζοϑβϑίνθ, 861{-δβϑϑοσίίνο, οσ ἰη οἰ σοηΐ 
Ὀτγούδοσ, οσ σίναϊὶ, ϑρθθαϊσν τηδάθ δὴ οπά οἵ ἰῆθη ὉΥ͂ 
8.55 55: δ ίϊου ΟΥΣὨ τοῦ6]!1]ο. ὙΠ η655 Εν11- Μαγάι, 1,8- 

ὈΔΞΒΣ-Μαζγάμσκ, Χογχοβ ΠῚ, δηά ϑοράϊδηινϑβ δῃα Ασϑοβ δηά 
ὄνθὰ Αβίγαρο δῃά Ναρυηδίά. βρη δὴ διυϊοοσγαῦ 
ορδαϑοά ἴο Ὀ6 ἃ σϑαΐὶ δυϊοοσαί, 815 ἄοοτι τγαβ 56δῖοά. 
Ἐϊοδασγά 11, ΕἙάνναγά 1, δηά Ἡδησγν ΝῚ αζὸ σῆογο γθοδηῦ 
Θχδῦρῖο5. Βυΐ ἃ ᾿δασίιαβ Ηγϑίδϑρίβί Α σηδῃ, οὔθ οὗ 
[86 πιοβὺ βἰσθοηῦουβ, 56] -ἀοροηάορηϊ, δοίϊνο, ᾿ηἰο Πρϑηῦ, 

δῃά βυαςοοϑϑέμϊ οἱ 411 [ῆ6 φδαὐοοταῖδς σωοηδτοῆβ ΏΟ δνὸσ 
Ἰϊνοεά! γε νου]ά ποῖ Ἔχρϑοὶ ἴο πᾶ, νὰ ἄο ποὶ βηά, ἴῃ 
ΔΏΥ τϑοοσάβ οὗ ασϑοῖ, οσ οδοσ, Βοῦσοθ, δὴν ἰηὐηγαίλου, 

ταῦ 6 δνὸσ βυδυγ θά ἔογ ἃ τηοσηθηΐ ἴο σίνθ ονὸσ [6 
βονοσγησζηρθηΐ οὗ ἢ15 Κίηράοπι πο [86 βδηάβ οὗ δῃοίδοσ, 
85 ᾿αῦῖαβ (6 Μροάδβ 15 βαϊά ἱῃ ᾿ϑ.δηϊοῖ ἴο αν ἄοῃο. 
Ιῃ 80 ἔδσ 85 ᾿ϑασίι ἴα Μοάς ἀ1ἃ 115, ἢὯὮ6 οδηηοὺὶ αν 

Ὅδοη ἃ σοβοροίίοῃ οὗ ᾿ασγσίὰ5 Ἡγείδϑρίβ. 



ΓΟΗΑΡΤΕΝΚ ΧΠῚ 

ΟΤΗΕΚ ΑἸΠΈΘΕΡ ΟΟΝΕΌΒΙΟΝΒΘ ΟΕ ΕΙΝΟΒ 

ΝΙ1.: [015 δϑϑυσηθά ἰῃδὺ θη (86 δυΐδοσ οὗ ζδηϊοῖ 
ΤαἶΚο5 86 ἔουτί οὗ ἰδ6 Ῥοσγείδῃ ᾿ἰηρβ τηθηϊοηρά 1 
Ομαδρίοσ χὶ, 2, ἴο “δ δχοθοαϊηρίν οἢ δηά ἴο ὑγονοόοζκδ 8 
ΤΑΙΡΏΤΥ νὰσ δραϊηβὺ ἀσγϑθςοο,᾽ εὐ 15 οἷδασ ἐμαὶ 86 885 
οοηξυβοά Χοῦχοθ δηά Τασ5 Ηγδβίδβρίβ Ὁ τοδί 
ἴθπὶ οὔθ δηά [ἢ βϑ.6 Ῥδζβοῃ. 

Ιῃ βυρροτὶ οὗ [815 δϑϑυσιρίοη, Δρροδὶ 15 σηδάθ ἴο 
Ὦδῃ. χΧὶ, 2, νι πνδιοῦ Σ 15 βαϊά, Πδῃ. νἱξ, 6, 185 οο- 

ἔιαβοά. Τα ἰαίίοσ νϑῦβθ σοδάβ ἰὴ [ἢῆ6 Εδνιβογ᾽ 5 ἰοχῦ: 
“Αἴδοσ (815 1 Ῥεδοὶά, δηά, ἴο, δηοίμοσ, 6 ἃ Ἰοορασζά, 

ὙὮΙΟΣΒ Βαά Ὡροῦ [ἢ Ῥδοῖκς οὗ 1ὖ ἔουγ ψἱὶῆρβ οὗ 8 ἔον; 
86 Ὀοαδὶ δά δἷϑο ἴουσ οδάς; δηά Ἂἀουγηΐοη γὰ3 

φίνθῃ 1..᾽ 
ΤΏ παίυσγαϊ ἰηἰογρσγοίδεοη οὗ [815 ἄριγε 15 ἰῃαὺ (86 

ὙῺρ5 ἀδηοίθ νϑϊοοι ον δηά ἰδ6 μοαάβ νοσζγϑαοϊγ. Τῶθσα 
5. ΔΌϑοΙαὐοῖν Ὧο Ὁζοοῖ ὑμαὺ [86 νίηρβ ἀδηοῦβ συ 655 
δηά [6 μοδάβ ἔουσ Κἰηρβ, 85 οι [ρηροσία δηά οἴδμοσξ 
αϑϑοσ. Βοβίδβ, ἰὃ 15 8ὴ δεϑυσηρίίοη, νοῦ 105618 
ποϑάβ ἴο Ῥ6 ὑγονθῃ, ἰδαὺ {86 ἰθορασά 15 τηϑδηΐῦ ἴο ἀθηοίβ 
Ῥασϑία, δηά τοὶ Αἰοχδηᾶοσ (86 Οασγοαῖ. ϑίποθ. [δ 

Θοσιρίασοβ ουὐοὶάα οὗ δηϊοῖ, ἃ5 νγ6 1} 85 16 τηοηστηθηῦβ 
δῃά (86 οἰαβϑίοδί δυύΐμοσγθ, ὩΣ στ τοργοβοηῦ Ογσγὰβ 
85 ἴ6 οὔ ψο ονοσίῶσεν [86 Βαρυϊοηΐδη ΘΡΙ ΓΘ, 1 15 

Σ 3566 Ρ. 162. 53 (Οσῃ, [πἰστοάδυςίοη, Ὁ. 385. 
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ἹΤΩΡΟΒΒΙΡΪ6 ἔοσ 05 ἴο οοηϊδθοΐασα ψΒοσα [86 δαΐμοσ οὗ 
ΤΠ δηϊοῖ οουἱᾶ αν τϑοοϊναά ἰδ ἔαῖ5Ξ6 ἱηξοτσηδίίοη τυ] οἢ 
ψουἹά μαννα θα Ὠἰτὶ ἴο Ὀοϊονα ἰδὲ 8 Μοάΐϊδῃ δυριτο 
ἰἸηἰεσνοηθά ὈῬοΐνοο ἰδ6 Βαργυίοηίδη δηᾶ ἰδ Ῥοχβίδῃ. 
Ενϑῃ 1ἢ μα μΒδαά Ὀδϑθὴ τειν 6 Βοος, 85 [Ὧ6 ττιῦοσ οὐ 
ΤΠ δηΐαὶ ἴῃ ἃ τοοθοΐ Β:Ό]6 Του ΑΓΣΥ δέστηβ ἰδδὺ Ὧ6 ἀϊά, 
Β6 νοι βοδσγοοῖν ἤδνα τηδάθ 50 ὩΠΠΘΟΟΘΘΑσΥ ἃ ὈΪπηάοΣ 
δι ἃ οὔ6 50 ΘΑΞΥῪ ἴο Ὀ6 ἀσίδοϊβά. γε οδῆ οὐἱν οοποϊπάσ, 
θῶ, ἰδαῦ 86 γγὰβ δὴ Ἰρῃοσζδηλβ, νὰο Κηονν ποίδίηρ 
δρουΐ [δ6 βϑουγοθβ οὗ ἱηϊοστηδοη ψϊοῖΐ ασα ΘΑΒΙ 
Θοσοσϑίῦῖβ ἴο ᾿ἰτη; ΟΓΥ Δ ἱτηροβίοσ, ψΏΟ ῬὈσεβυσηθά οὔ ἃ 
οζδ85 δά :'σ ρΡΟΒΘΙὉ]6 ἸρΏοσγβδηοα οὗ [ΘΙ οὐσῇ, 85 τγ6 1 85 οὗ 
Ῥογβίδῃ εἰἰβίοσν, οὐ ἰδδ ραζί οὗ [6 768 οὗ Μδοοδθοϑδῃ 
{1π|65; ψοσω, δοοοσγάϊηρ ἴο Ὧ15 τηοάοσῃ ογι[οβ, Β6 τγαβ 

βΕηρ ἴο οοτηξοσύ δηάᾶ ϑηοοῦσγαρα ΌΥ 815 “βα γίηρ τὸ- 
Ἰἰσίουιβ πατταίζοηβ. ἡ Βαῖ, ΒΟ οδῇ 8 τὭδῃ 0 15 58}- 
Ῥοβδά ἰο βανθ κῆονῃ ἰμδὺ “δὲ Ὠδίηθβ οὗ. ΟὨΪΥ ἔουΓ 
Ῥαγϑίδῃ Κίηρϑ δῖὸ τηϑηθβοηθά ἴῃ [δα Ο. Τ᾿.᾽ Βανα Ὀδθει 
850 ἱρῃοσγϑηΐ οὗ [86 οοπίεοηὐδβ οὗ [86 ΟΙά Τοβίδωοηῦ 85 ποί 
ἴο ἵκῶονν ἰμδὺ ὑπ6ὺ υὐἱέοσιἶν στοργοβοοὺ Ουὐσὰβ 85 (86 
σοΟμαύοσοσ οὗ Βαδυΐοη δᾶ ἴπ6 Ῥογξίϑηβ δ5 [δ6 :πγη)6- 
ἀϊαϊα βαοοθϑθοσβ οὗ [86 Βαρυ]ϊοηίδηϑ Ηζονονοσ ͵δΐθ 
186 βοοοηά ρατὺ οὗ ϑαἰδῇ τῦδν αν Ὀδθϑῇ υγίϊζίθη, 0 ΟἹ 8 
οδῇ ἀοιυρύ, δαὶ δ νὰ τε θη Ἰοπρ Ὀοΐογα ὑδ6 υὐἱἀ416 οὗ 
16 Βϑοοημάᾶ οθηῦσΥ Β.0., δηᾶ δαὶ 1 σοργοβθηΐβ 76- 
Βονδδ 5 βεασνϑδηΐ Ουσγὰβ 85 ἔ18111ηρ ἰδ 11 τρορ Βαῦν- 
Ἰοθ.Σ ἿΪ ἘζΖτα δηά 2 (βσζοηῖοΐοβ, δἷσϑο, Ουσὰβ 15 [86 
Οὔ τρῖοσην ἀσοειρηδίοά 85 [86 οΘομαίοζοσ οὗ Βαγίου.3 
Νο σηθηζίοῃ ἰ5 τηδάθ δῆννβοσο 1 ἰδ6 ΒΙΌ]6 οαἰδπῖάθ ον 
Ἰηϑδῖᾶς οὗ ϑδηϊοί οὗ [ῃ6 ἤδῦλα οὗ δὴν ἱεηρ οὗ ΜΙιοαϊβ, ΟΣ 
οὗ ΔῺΥ ϑβρϑοίδί οοῃαιαδὶ οὗ Βαρυίοη ὉΥ ἰδ Μεάββ 

5 ἴςα. χῖῖν, δηά χῖν. 

3 ἘΖ,.8. 1,1, 2,7, 81 1, 7; ἷν, 3», 5: Ν, 13, 14, 17; νἱ, 3, 14; 2 Οἤτοη. 
ΧΧΧΥῚ, 22, 22. 
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δίομϑ, ΟΣ οὗ δὴγ συν οὗ Μοάϊδη Κίηρβ ονοσ Βδαρυΐοῃ. 
ΑΡροϑϑὶ ἰ5 τηδάβ ἰο 1βαϊδῃ χὶϊ, 17, δπά χχί, 2, δῃά ἴο 

7Τοσγουυ δῇ, 11,11, 28, ἴο βδῆονν ἰδαῦ ἰζθβθ σσοσγὸ [Ὧ6 βϑουσζοθϑ 

οὗ 815 ἱῃηξοστηδίίοη. Ἰξδιδῃ χἱἱ, 17 τοδάς: “"Βεβοίά, 1 
Ὑ11 5 Σ ὉΡ ἴδ6 Μροάδϑ" δραϊηϑὺ [Βθη [ἡ. 6., [ες ΒεαργΥ- 
Ἰοῃΐβη5.]" [Ιβαϊδῇ χχί, 2, σοδάβ: “σοὸο ᾧρ, Ο; ἘΪδπὶ 

Ῥοβίορο, Ο Μϑοάϊα,᾽" δηά νογϑθ 9 ξῆονγπ ἰδ Βαργυΐίοῃ 1:5 

[86 οὐ͵]θοοῦ οὗ ἴδ6 αἰΐδοϊς.υ Ιπ 7Τοσγοπι δῇ 11,11, να σοδά, 
ἜὟΤΒΕ6 [ογά δαίδ βγγοά τῷ ἰδ βριτῦ οὗ [ῃ6 Κίηρϑ οὗ [86 
Μρεοάδθθ, Ὀδθοδιιϑδα δὶ ἄονίοβθ ἰ5 δραϊηϑβ Βδῦυϊοι ἰο 
ἀεβίσου 1." Τη 7ογοα δῇ 11, 27-29, τὸ τοδά: 

δεῖ γὲ ὉΡ ἃ βἰδηάαγά ἴῃ ἐδ 1δηά, Ὀΐονν [86 ὑἰσυσηρεῖ δηοωσ 
86 παίϊοῃβ, ὑσαρασζα [86 πδίϊοηϑβ δραϊηϑὺ Ὦδσ, 9411 ἱορεῖμοσ 
δραϊηϑῦ Β6Γ ἴδ ἰηράοτῃϑβ οὗ Αγαζαΐ, Μιηπὶ, δηά Αϑῆκοιδζ: 

δρροϊηῦ ἃ τδῦϑῆδ13 δραϊηϑβῦ Ὦθσ; οδϑίϑα [06 ΟΓΞΟ5 ἴο ΘΟΠῚΘ 
ὉΡ 85 [86 σου ἢ οδηϊκου -σοσὰ. ῬσΈρασα δραϊηδὺ ἢοσ [86 
Ὡδίϊοῃβ, ὑ86 ἰσηρθ οὗ ἴ86 Μεάσδϑ, [86 ρονοσγηοσβ" δβοσγοοῦ, 
8δη4ά 411 [ῃπ ἀδριυ 1654 ἱδβοσθοΐ, δηά 411 [86 1δηά οὗ ἐμοῖς ἀοσηϊη- 
ἷοη. Απά δὲ ἰαπηά τεσ] ἢ δηά 15 ἰὰ ραΐῃ; ἴοσ [88 ρυτ- 
Ῥοβα8 οὗ 7οβονδῖὶ δραϊηϑδῦ Βαρυΐοῃ ἄο βίδηά, ἴο σῃμαΐζο [88 
απ οὐ Βαγοι ἃ ἀοξοϊαϊίοσ, νϊϊδουῖΐ ἱῃμαριιδηίΐ. 

Ἐασίδοσ ἴΏ 2 Κίηρϑ Χυ;, 6, αηά χΧΥΙΐ, 11, 115 5614 ἰδαὺ [88 

Ἰτὴρ οὗ Αβϑευσίδ, ἰπ [μ6 {τ6 οὗ Ἡ ΘΖ ΚΙ δῇ δηά [Ξαϊϑδῇῃ, βοί- 

ε1οἅ [6 οἀρέζνα οἰ] ἄσοη οὗ 1ϑγδοὶ ἴῃ [Π6 οὐἐἐ65 οὗ Μοάϊδ. 
Ετοτλ [8656 ρα 558 65 10 15 ονϊἀθηῦ ἰδαὺ Μοάϊδ χυυϑί βανα 
Ὅσο ννϑ]] Κηονῃ 1η [86 τη οὗ Ι5αἰδῇ δηᾶ 6 ζδυ νγοϊῖ 
Ῥοονο ἴο ΘνΟσΥ βυοοοθάϊηρ ΟΞ Ὑγιῦοσ οὗ δὴν οσάϊ- 
ὩΔΙῪ 1 ο]Προῆοθ. ΤΏ Ὀούϊζοσ ομθ Κηονβ ἰδ6 δἰδίογν οὗ 
[δε ἰαπά οὗ Μεάϊα, ὑμ6 Ὀδίοσ δἷϑο Ὑ1]} 6 τϑοορῃϊζα 
[π6 Δρρσζορσιδίθῃθεβ σι π δὶς Ιβαϊδῃ δηά 7οσουν δῆ 

: οΡ. Μαάαγ. 9 Ἡοῦτσον, ἐΐξαγ. 
2 Ἡεῦτον, ῥάλδιδ. 4 Ἡεῦτον, 5αξαπ. 
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156 [86 ἀοείρηδοη. Αοοοσγάϊηρ ἰο ὙΠΟ Κίοσ," (δα 
οοπαπογίηρ Ασγϑηβ, ὯΟ ἜΣΘ ΘΟ ΠΟ ΘΓΟΓΘ Οὗ [Ὧ6 ῬαΓΞΊΔΏ5, 
ΔΒΒΏΓΙΩΘΑ, ΟΓΥ ΨαΓα ρίνθη ὉΥ δα: ποὶρῦοΙβ, [86 Ὥδηηδ οὗ 
86 οουπίσυ δηα Ῥθορίθ ἰδαὺ ἴδον δδά βυθάμεοά. Ὀυτ- 
ἵῃρ ἰδ6 πμβ οὗ ἰδ6. Αβευσίδη ἀουητηδίζοηβ, ὑ τγαβ, δηά 
τουηδίηθά υπΐο οἶαϑϑῖοδὶ {1065, (6 Ὥδῖηδ οὗ [86 ποσγίδβογη 

Ῥεασὺ οὗ [86 ροἱαΐοδσι οὗ ἴσϑῦ; 86 ἰδύςεσ Ὀείηρ [86 τὸν 
ὨδῖηΘ αἰϊζοσιχασζά ρίνθη ἴο 1 ἔσομι 15 Ασυϑῇ ΘοπαΠΕΤΌΓβ. 
ΕΊΑτ, οὐ [86 οἴδας Βαηά, νγὰ5 [86 νγ6]] ἱκηονσῃ ἀδϑίρηδ- 
ἰοη οὗ [86 οοιηίσν Ὀοΐνοοη ἰδ Μοάϊδῃ οσ. ᾿σαηΐδη 
Ῥἰαϊοθαι δηά [με Ῥογδείδη αὐ]; δῃά ᾿ἱποϊυάοά ποὶ στηογοῖν 
ϑυκίαηα ((86 ὕναγα οὗ ἴδ6 Ῥογβίδῃ σϑοθηβίοῃ οὗ ἰδῃ6 
Βοδιβίαη Ιηβοσρυϊου), Ὀᾳὺ Απμδῆδη, ἰδ ἰαηᾶδ ψὩϊοὮ 
Ογυγὰβ δηά δἰ5 δῃηοοβίοσβ γυ]θά, δηά Ῥογεὶδ ὑσγοροσ, νοῦ 
Παγίυβ δηά δὶ5 δηοδϑδίοσβ συϊθά ἔῸΣ ἃ Ὁδς ΣῪ ΟΣ ἔνο 
Ῥεΐοσο [86 οδρίυσζε οὗ Βαργνίου Ὁν Ουσαβ. Τῶο Βοδιβίπη 
Το ρ ου 8δ'5ο Ρυΐβ Εἰδτὰ υηᾶογ [6 Ῥογϑίδη ἀοσζητηίοι; 
[που ρὮ Ηοδγοάοίαβ 08115 10 ραγῦ οὗ ϑι.5α δηά [86 τοϑὺ οὗ [8 
οοὐυηΐχσν ἰδα απ οὗ [μ6 ΟἰἱΞβείδηβ" ὙΤῇα οἵδοσ 1δηᾶ5 
τηθηϊοηθά ὉΥ 7ογο 8ῃ---αὀταγαῖ, Μίηηι, δηά Αϑῃ- 

ΚοηδΖ---οοηϑ πο ταῦ ὙΊΏΟΚΙΟΣ 885 ἰάθη θά 45 
Ἀδνίηρ Ὀ66η ο811ςα σὔϊυτῃ ὉΥ ἴῃ6 Βαρυ]οηίβηβ; ἰΒουρἢ 
1τ)6 πδῖηθ δά Ὁσγοῦδοϊν Ὀδοη οἰὐδηροά 845 ἴο π6 οχίθης 
οὗ [ῃ6 οουπηίγν ἀσηοίοά Ὦν ἰὖ δὖ [86 τηθ ψβθη ὕρθαγι 
νγὰ 8 115 βαύσδαρ, οΟσ βξυῦ-Κιηρ. Τὸ τ] Ὅ6 ποῖδά, 4͵5ο, (δαὶ 

7εσθι δ βρϑαῖζα οὗ Μεοάϊα 85 βανίηρ Κίηρβ δπά τοί ἃ 
Κιηρ, θη ἰδ 15 βεσσγεά ὉΡ δραϊηϑ Βαργίοη. ΤὨϊ5 
Βαττηοηζοβ Σὰ Οἱ νυ] 5 85 ἴο [86 τοϊδοη ἰῃ ὩΪΟἢ 
ὕρδαγι βἰοοά ἰο Ουσὰβ. δ νὰϑ οὔδ Κίηρ οὗ ΤΏΔΩΥ 
ψῆο τόσ υηάοσ ἰδ Κίηρ οὗ ἰηρθ. Αποίδποσ, δοοοσζάϊηρσ 
ἴο {6 Βεοδίβίυαῃ Τηβοσρύζοῃ, πχυϑσῦ να Ῥθοα Ἡγϑίαϑρίβ 
{86 ἔαϊδοσ, οσ Ασββδίῃθβ, [6 ρσσδαησξαϊδοσς οὗ ᾿ϑασία5 Ηγϑ- 

" πιεγεμοδμπρει δωΓ αἰ ογίεπί. Οεπολίομε, Ὁ. 117. 
3 ΒΙ-.ὄ ΠΠ|,09ὲ:. 
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[δ 5015; ἴοσ ᾿λδγί5 ἀθοίαγοϑ ἴῃ Ὀοίἢ [ῃ6 σγϑαῦ ᾿ῃϑοσ Ρ Ὁ] Οἢ5 
δὺ Βεδιβίυη δηά (6 [6556 οὔθ, οδϑὰ ΑΔ, ἰῃδὺ εἰρδιϊλ οἵ 
Ἦ15 δηοδδΐοῦβ δά Ὀθϑῃ κίηρ Ὀοΐοσα ἴτω, δηᾶ Ἡδγοάοίαβ 
βίδίεβ ἰδαὺ Ἡνϑβίδϑρίβ γγὰβ ρονόσῃοσ (ἀγῥαγοἶδ)θ} οὗ Ῥεσγβὶδ 
ἴῃ ἴδ6 ὕὕτθ οὗ ϑυηογάϊβ ἰῆ6 Μαρίδῃ. 

Ετοσὰ [86 αῦονο αἰδουπβίοη, 10 Ὑ}111 ἀρρϑαγ, μθη, ἴο Ὀ6 

σα, ὑμαὺ νὮΣ16 ΙΞαἰδῃ, Τογοσηϊδῆ, δά Ὁ δηϊοί 411 156 [88 
ὭδΔΙὴΘ Μράϊΐβ οοσσθοῦν, δηᾶ ΞΔ ὺ ΟὨΪΥ ννϑαῦ 15 δρϑοϊεἴεῖν 
οχϑοὺ ψἱτὮἢ σορασά ἴο 1; [δὶ Σ νου αν Ὀ6ΘΏ ᾿τηροβϑὶ- 
816 ἔοσ δῆγοπο ἴῃ ἰδίδσ ὑὕσηθϑ ἴο βανα οοπείσαιοϊδα ουὖἷ οὗ 
86 τθΑροσΣ ἀοίδι5 δἴογάθαά ὉΥ ἰδ βγϑεὺ ἔνο, βυοῦ δῇ 
δοοουηῦ 85 6 ξπά τεοοσάδα ἴῃ [86 Ὀοοῖς οὗ Τζδηϊοί. 
ΤΏΘΥ 8.6 8411] ἴῶσοα ροσίθοιν ἰῇ βαγγθοην τ νβδὶ γα 
διανθ ἔσοσῃ οἷδοῦ βογοθϑ; Ὀὺ ὯΟ ομϑ οἵ ἰδοπὶ οουἹἱᾶ ἢανο 

ἄγαν 8158 ἰηϊοσιδίύώοη ἴσοση ἰδ6 οἴδοσβ,- --ἰοαϑῦ οὗ 41] 
Πδηϊοῖ, Τδογο Ὀοΐηρ, ἰδοη, 20 5ἰδίοσηθηῦ δ ΏΘΓΟ 1ἢ 
[86 ϑογρίυσοβ ἰο 86 οβδοὺ ἰδαῦ ἴθοσγθ δνὸσ ψϑ δῇ 
ἱπδοροπάρης Μοάΐδη ᾿ἰηρσάοσι, νϊοἢ ᾿ἱηοϊπ θά 1η 1 [6 
ληᾶ οὗ Βαρυΐοι; ποσ οὗ δὴν Κίηρ οὗ 4 Μοάϊδῃ δρῖσγο, 
ὙΏΟ ον σ οοπαθοζοά 1, οσ συϊθά ονοὸσγ Σῦ; ἰδ 5665 ἔδγ- 
ἰοϊοδβεοά ἴο σηδἱηΐαίη, ἰδαὺ 86 δυΐδοσς οὗ ᾿ϑδηϊοῖ ὄνὸσ 

:τηδρηοα ἰδμαὺ ἃ Μοάϊδη Κίηράοχμ οδῖηδ ἴῃ Ῥδύνθοη [ἢ6 
Βαδυ]οηΐδη δα [86 Ῥεσεῖδη. [Ι͂ἢ Ὁ δηϊοῖ ἱ, 21, 1 15 βαιά 
[δὲ Π.δηϊοῖ οοηϊησοά παΐο [86 ἄγοι γοαγ οὗ ἰδηρ Ουσας; 
ἷῃ νὶ, 28, :ὖ 15 βαἱά ἰδδὶ 86 ὑσγοβροσγοά ἴῃ ἰδ6 σοῖρῃ οὗ 

Ὠαγῖυβ δά ἱῃ ἰδδ ταῖρῃ οὗ Ουσγαβ ἰῃ6 Ῥοσβίδῃ. δίῖηοβ 
Ιβαϊδῃ χίῖν δηά χὶν δά αἰἰτιραϊδα ἰδ6 οοπαποϑὺ οὗ 
Βαδδγυίΐίοῃ ἰο Ουσγαβ; βαϊϑῇ χἱ,17, ἴο [86 Μοάοδϑ; 1βαϊδῇ 
χχὶ, 2, ἴο ΕἸδιη; δηά 7ογϑι)δῇ 11 ἰο Μϑάδβϑβ δηά οἴμογβ"; 

1 15 ΘΑΞῪ ἴο ΓΘΟΟΟΏΟΙ6 411 [86 βἰαίθιηθηΐβ ὈΥ ξβξυρροβίηρ 
ἰῃδὶ 411 οὗ (686 ρϑορῖθ ἱοροίξμογ, υηᾶδγ Ουσγαβ 5 ἰἸσηρ, 
ὍΟΣΟ οηραροά 1 [86 αἰϊδοῖίς οὐ Βαυίοη. ὙΤΒΘΊα 15 ΘΝ ΟΥΥ 

: Βῖς, ΠῚ, γο. 5.7.ε., Αμϑῆδβη ψ Βογα ΟΥσαβ συϊοά. 
37.ε., αυααι, οὗ ψ Ὡϊο ἢ οῦγγδϑ νὰ5 σονεσηοσ πηᾶσογ ΟΥὙτι5. 
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ΤΕδϑΟΩ, δονανασ, ἴοσγ Ὀεϊανίηρ ἰμαὺ παιϊνα Κίηρϑ, σῇο 
βαρ 6 ἰο Ογτγτὺβ δηά (μ6 οἴδογ Ῥογείδη Κίηρϑβ αἰΐοσ 
᾿ῖπι, τγοσγὸ ποὺ ἀἰδίαγοοά ἰῃ ὑπο ῖγ ϑονοσγοίρηνν ονοῦ ὑδοὶγ 
σεδ)μραίεά κἰαῖοβΒ. 685 ἰδ6 ϑυθηηδϑθαβ, ᾿ίηρβ οὗ 
ΟἸ]Ποῖα, οὔθ οὗ ψῇοσὴ νὰβ δηά σοπιδίηθά Κίηρ υπάοσ 
Ονσγαβ,; δηοίμος υπό Τασγίυ5,; δηά 4 (δισά υηάοσ 
Χογχοβ." τΐηθβϑ ᾿.δγηδϑι γτη5, ἱηρ οὗ [86 Οαϊγηάϊ- 
815 ψὯο βογνϑά 1:1 [ὴ6 Ῥοχγβίδη Βϑοῖ δηά νγαὰϑβ ΚὶΠο δὲ 
ϑαίδιηβ Ὑπ655 [6 ᾿ηρβ οὗ γρσγυβ," σογραβ, ἴηρ 
οὗ [86 ϑεαϊδηγηίδηβ;6 Αὐβϑίοονσιι5, ϑδοὴ οὗ ῬὮΣΠ]Οσυρ σι, 
Κιηρ οὗ 5011.}1ἴ ΥΥϊποθϑ Τῆδηηντσαβ, [86 βσοὰ οὗ [πᾶ γι5, 

ἴῆ6 ΓΤ γδη, δηᾶ Ῥαδιβίσιβ, (Ὧ6 βοὴ οὗ Διηγσγίςυβ, νῇο 

τεοοϊνοά ἔσο ἰδ Ῥογβίδῃ Κίηρ [Ὧ6 ρονογησζηθηῖβ ψὨϊος 
ἴποῖγ ἔδύμοσβ δά; “ΔἰὉ}ΠΟῸΡὮ Ὥοηδ ονοσ ἀϊά τοσγα 1]ΌΣΥ 
ἴο (86 Ῥεγβίδηβ ἰῇδη Ιηδγ5 δηά Ατηνσίφαβ᾽᾽; ἴοσ “"τδ6 
Ῥογβίδηβ δῖ δοουβίοσῃθά,᾽᾿ βαὰγ58 Ἡεσγοάοίιβ, “ἴο ΒΟΏΟΣ 
186 Ξοῇϑ8 οὗ Κίηρϑ, δῃηά ὄδνϑθῇ 15 [ἴθ δανα γονοϊ σά ἔσο 
ἴδηι, πανογίμοϊθθο θοβδίουν [6 ρονογησηθηῦ ἀροη ἰδεῖς 
οἰ] ἄγη. δ᾽ 850, Ουσγὺβ 5805 ἴῃ δὶ5 Ογὐἱηάεγ- βοτιρ(ΊοΏ, 
1ὴ6 29-21, ἰῃδὺ ἰῃ)6 Κέηρβ Ὁσουρδὶ ἴο δίτι ἰδεῖς σοῦ 
ὑρυαΐϊθ. ΤΏ ἱίηρβ ψῶο ψόσα ἀοίδσγοηθά σοῦ ποῖ 
ογάϊηδσιν ΚΙΠ6ά, ττ͵655 ἰΏΘΥ αἰπηθά, ηοί δὺ ἰηδοροηά- 
Θησο, Ὀαΐ αὖ [86 ΞυΡΓΘΟΠΊΘ βονογαίσρηίγυ. Τῶι Αϑύναροβ, 
Κίηρ οὗ ἰδε Μεοάβθς (οὐ Μϑδηάρβδῃβ); Ογοϑυβ, Κιὴρ οὗ 
Ι,γάϊα; δηά Νεαρυηπαδίά, την οὗ Βαρυΐου, τγογα 411 βραγοά 
ὉΥ Ογσγιϑ; δπά δοοοσάϊηρ ἰο Αργάθηυβ, ἰδ6 1δϑὺ οἱ 
8.656 γγὰβ ρίνϑι ἴπ6 ρονογησγηθηῦ οὗ (ὐδστηδηίΐβ. 

Ετοσὰ ἐδ δῦονο, 1 ν1}} Ὅ6 οἷδασ ἴο οἷγ γοδάοσβ, ἐμαὶ 

Ουτγὰβ ΤΔΥ δᾶνα δά δ Κίηρ οὗ Μϑράϊα, οσ 4 Μοάϊδη 

- Ἡογοάοζως, ἷ, 74. 57. Ν“, τ18. 8 1ἅ., ΝΤΙ, ο8. 
4 7ά4., ΝΊ1, οδϑ, ΝΠ, 87. 8 7ἀ., ΧΤΙ, τοο. 

6 7ά., Υ͂, τοά4. 1 ]ά., Δ, 11Δ. 8 )ά., 11, 15. 
9 Ἡεζοάδοίαβ, ἷ, 1320, 2ο8; Αδιυ ΗαῦΡᾳ Οὐ έπάεν, ἱ, 32, 55; Ναδυπείά- 

Ουσις Οὐ γοηίοϊε, ον οτβα Οἱ. 1ξ, 2, γονεσβα (οί. Σὲ, τό. 
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Ἰπηρ, τυ ηρ ἃ ραγὶ οὗ δἰβ εἴωρίσε πᾶθσ εἴη. Βαὶ ἔατ- 
ἴδοσγ, Ῥεΐοσε ἰεανίηρ 85 βαρ]θοῖ, ἰοῦ 10 6 τϑγμεγαροσγοά, 
[δα 10 15 ποῖ ἔδίγ ἴο δοοιϑα ἰδ6 ϑοσρίυγοβ οὗ στηδϊκίησ 
βίδίεελθηΐβ δρουῦ ἴῃς Μράδϑ δανίηρ οοησποτοά Βαρυίοη; 
ὙΓΏΘΓΘΔΞ, 85 8 σηδίΐοσ οὗ ἔδοΐ, ἰῇ Ῥοσγβίδης «1ἃ 1. Ἐὸοσ, 

1ῦ 15 ονἀοηΐ, [δαὺ {86 βυι ]θοὺβ δηά ὨοὶΡΏΡοΙΒ οὗ πε Ῥεογ- 
5δῃ ρονοσγωσηθηῦ Ῥοϊἢ ἱοοϊκοά ροῦ [6 Αοπεροηθηϊά ᾿ἱηρϑ 
85 Κῖηρϑ οὗ 6 Μοάοσ5, δῖϑξο, δαηά διἀάάγοϑϑθοά ἔἤθσῃ 85 βςὮ. 

Ἐὸγ ὀχϑρίο, ΗἩοσοάοξυβ 58ὺ8 ἰδὺ ΤΟσυτσίβ, αύθθῃ οὗ [86 
ΜΜαββαροῖ, δι άγοββοά Ουὐσζὰβ 85 “Κίηρ οὗ ὑπ6 Μράοϑ," ἢ 
δι [δ6 ἵνο ϑραγίβδηβ ψῆο σψροΐ ἰο 56 ἴο τ κα 
5 1 βδοιοη ἔοσ [86 ἀἄδραϊῃ οὗ [88 Ῥοσγβίδη βοσα ἄβ. ψῇο 
Ὦδά ρογιβῃθά δ ϑρασία, διἰάγεβεοά ἰῃθ Κιὴρ δ5 “Κίηρ 
οὗ ἰε. Μοάος. "25 Μοσϑονοσ, Χοσχοϑ, 85 γα αν βϑβονῃ 

δῦονο, 5. οδ θά ““ἰὴρ οὗ Ῥογϑεία δηὰ Μοάϊα,᾿᾿ ““Κίηρ οὗ 
Μράο- Ῥοσείβ, " οἴο., οἱ ἃ ρος οὗ Βαρυ]οηΐίδη οοηίγδοι 

ἰδ 1οῖ5. Ἡδοτγοάοΐυβ δηά Τϑυςγαϊάσθ, αἷσο, τοργοβοηΐ 

[86 Ογοοῖβ 85 υϑίηρ [86 Ὡδῆγθ5 δἰσηοϑὺ 1π 6] ποσιτϊηδίοίν 
ἔογ ἰδ 4116 ρϑορῖίος δῃά ἔοσ ἰδμοὶς Κἰηρθ 85 ψε]]; 
δηᾶ Ὀοϊ 86 τηοηυτηοηΐβ οὗ [86 Ῥογείδη ᾿ϊηρϑ δηά (ἢ6 
οἰαβϑὶοδῖ τυσιϊοσβ οἷδοα [86 θαεδβ 1 ἃ ροβιϊίοη {16 
ἸξΟσΙΟσ ἴο [86 Ῥογβίδηβ Ὀαὺ τοῦ ΞΡ ΟΓΙΟΣ ἴο ΔῺΥ οΟὗοΣ 
πδίϊοη ἴῃ (δε Κίηρσάοτῃ οὗ ἰδ6 Δοπειηθηὶάς. Βοίῃ 
ὉΥ Ογγὺβ δηά ᾿ϑδασυς ΗἩγβίαϑρίβ, ἃ ἰαγρ πυσροσ οὗ 
Μεάθβ 85 γγ)ὲὰ]] δ5 Ῥοσϑίδῃηβ σψεγα δηἰσγυξίςα στ [δ6 
δΙρῃασῦ οοσησηδηδς 1 (ῃ6 οἴρίτα; ψὩϊ6 Ὀυΐ ἃ ἔεν 
δχοθρίϊοῃδὶ ο565 οδῇ ὃ6 οἱϊοά ΏΘΓΘ ἃ πλδῇ οὗ ΔΩΥ ΟἾΠΟΓ 
ἡϑίίοι τεοοῖνοά δὴ δρροϊῃίσηθηῦ ἴο 8 ἰρῇ οοσησηδηά. 
80 ἰδαῦ [86 οἷά ἀεεϊὶσηδίζοη οὗ Μοάο- Ῥοσβίδῃ στῦδν με] 
Ὅ6 οπρίογεαᾶ ἴο ἀδοισηδία ἰδ6 Ἰ᾿ϊηρσάοτῃ ἐουπάσα ὉΥ 
Ογσχιβ5; ἱπουρῶ, ροσῆδρϑ, Ῥογσβο- Μοάϊβδη νοι Ὀ6 Ὀοϊζοσ 
5111. 1 θη, ὑπὸ Μράο- οσβίδῃ δυρῖσα ψ͵ὰ5 οπα, δηά 

δυςοσοαάθραά τ:ηγοόηιαίοῖν ἴο ἰπαὺ οἵ Βαννίοι, (86 Ἰηΐογργο- 

Σ],, 205. 41ἅ,, ΧΙΙ, 134-|,0.,16.ϑ30. (5. δλαγ Ῥαγ-Ξα, Μαάα. 
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ἰαύϊος οὗ 6 ῃ161 νἱΐ, 5, 6, νυ Ὡς ἢ στηδῖκος 86 Ὁθασγ ίο τηθδη 

Μράϊβ δηά [Π6 Ἰοοραγά Ῥογξίβ, [4115 ἴἰο [86 σσουηά; δηά 
80 δἷδο ἄοδβϑ [88 ἱηϊογργοίδιζοη τ Ὡϊο τλδῖζοβ [86 ἔουΓ 
δοδάξ οὗ [Π6 Ἰδοοραζγά τοῖοσ ἴο ἔουσ Κίηρβ οἵ Ῥογεῖα. [1 
Το] ]Ποννβ ἰμδῦ 6:16] νἹ], 6, οδῃηοῦ Ὀ6 56 ἴο Ῥγονο ἰῃδί 1η 

Πδηϊδί χί, 2, γὲ Βηά [δ6 δυΐδογ “᾿αἰἰτραῦηρ ἴο {86 Ῥοσ- 
5'δη δρίτα οὐἷν ἔοι Κιηρς,᾿᾿ δηά [πδ΄ σοηβοα ΘηὉΥ Π6 
τη αν οοηΐαβοά αγῖα5 Ηγϑίδϑρὶβ δηά 815 βδοῦ 
Χοσχο5 ΜΉ ΘΩ 86 τ δῖζοϑ [Π6 ἔουτίἢ Κιηρ ΒΕΓ Ὁ 411 ἀραϊηβὲ 
[δα τϑαΐτὰ οἵ ἄσϑθοο. 

Ώ δ}. χίὶ, 2, ΨὨ:οἢ 15 [86 οἷν ἰαχὺ Ἵχοθρὺ νἱῖ, 6, εὶς ἢ 

15 οἱϊθά Ὁν Ῥχγοΐῖ. Οὐσγη ἴο ὑσγονα δ8ὶ5 οοηξαβίοη οὗἨ [6 
ὑγτο ἰἰὴρϑ σοδάβ 85 [Ὁ] ον: 

ο΄ Ἀπά ζον, 1 ὙΠ βονν 866 ἐμὲ ἐγαίῃ. Βεμοϊά, δογα 
51.411 5κἰαῃμά τῷ γεοὶ ἰδτοα ἰηρβ ἰὴ Ῥοσβῖα; δηά {86 ἔουσίῃ 
58.411] Ὀ6 τοῦ σίομοσ ἴβδη ἴδον 411: δηᾶ ψ βθη δα 5 ναχεά 
δίσοηρ ᾿βτουρ δὶβ στίοθοϑ, Ὧ6 51.411 ΒΣ ὩΡ 411 δραϊηϑδὺ ἰῃ6 
τοαΐση οὗ ἄσεθοα. 

ΤΩ τοὶ νοσϑα οὗ [15 ομαρίθσ βαγβ ὑδδαὶ [815 νἱβίοηῃ 
νγὰ5 ἴῃ {δα σε γϑασ οὗ ᾿λασί5 ἴῃ Μϑάβ. ϑίῃοθ, 5 τὲ 
Ὦδνο οπάδανοσγοά ἴο βϑῇον, ᾿δαγίας ἰδ6 Μοάθ νγαὰβ θοῦ 

8ῃ ᾿Ἰηἀοροηάοης ᾿ἰηρ, Ὀπΐ νὰ ΘΓ 8 5. -ηρ αηᾶογ 
Ογσιι5, 1 βϑθϑζβ Ὀδϑῦ ἴο οοῃβιοσ Οδηχῦγϑβοβ, ϑυθσα5 [86 

Μαρίδη, δηά ᾿ϑαγίυβ Ἡγϑίδϑρίβ, ἴο 6 86 ἴδσε Κίηρϑβ 
τηϑδηὺ ὍὉΥ (δ δυΐδοσ οὗ [815 νοσβθἬ0 Τδο ουτίἢ ποιά 
θη Ὅ6 Χογχος; ἱδουρῇ Ὁ ΤἼΏΔΥ ῬΟΒΘΙΌΪΥ 6 αγίαβ, 
ἰξ να οουμὺ Ογσγιβ 85 ἰδ τεῖ. Τῇα οοηξιυβίοη, Βον- 
δνοσ, 1 ἰθοσο Ὅ6 δῦγν, 15 σι (5 δηά ποῖ σι ἰδ 

δαϊδοσ. Τῶδὺ 5, γὸ τᾶν ποΐ ον ψὩϊοδ οὗ [6 ἔτο 
6 τηρδηΐ; Ῥυὶ 15 ἄοοθς. ποὺ ὕχονα ἰδμαὶ 1 ἀϊά ηοὶ 
Κηον σι πιοῖ οὐ [π6 ὑτγὸο δα πηορδῆΐ. θυ) οσ, 50 

ΠΑΠΊ65 α76 ρίυεοῃ. ΤΌΘ πδυηρ οὗ [δ ἰσηρϑ οὗ [86 ν]5ίοη 
τοϑσίβ τὶ [86 ἰηἰογργοίοσβ οὗ 10. [Ι 15 ποῦ πΘοθσϑασΥ ἰο 
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ταδϊηϊδὶη (δ [86 Ὀχορδοῖβ ψοσὸ ἱμποσηβοῖνοϑ δοΐθ οἰθασῖν 
ἴο ἀἰβηρι 5 [26 ῬΟΓξοι οὗ ὑδμοὶσ νϑίοηβ. γε δζτὸ ἰοἱά 
ὉΥ Ῥοῖογ, " [δῦ [Π6 ὑσορβοίβ βοατοβοά ἀπ ροηῦν ἰο Βηά 
ουοἱ νδὶ ἰδ νἱβίοηβ νοῦ δον βὰν τϊρῦ τηθδῃ. 
ΤΒοτο νου Ὅ6 τὸ ροββϑῖῖα οὐ͵]ήθοϊίοῃ, ὑποσγοίογο, ἴο 

τὶ νοῦβο, ὄνθῇ 1 τ ττοσὸ ᾿ηδοδηϊία δηᾶ βοσηθυνδὺ σου- 

ἔυβοά, ὑχονί δα [ῃδ΄ νὰ οοἹᾶ οΟἹἷν γοοορσηΐζα ὑπαὶ 1 
νγ858 ὑχοαϊοοι; δηά ηοῦ σὺ ἴο ἔοσοβ 10 ἴο 6 8ῃ δοοοιηὴΐ 
σεϊτίδη ἴῃ [86 βϑθοοῃά οδαϊασυ Β.Ὁ.Ψ 

ΝΙΠ. Βαῖῦ εἰρδίηϊν, ἐ 15 βαϊά, ἐμαὶ ποῖ σηδγοῖν ἀϊ ἐῃ6 
δαϊδοσ οοηξι56 Χογχοβ δηά Τ᾿ αγ5 ΗἩγείβδϑριβ, Ὀαὶ παι 
τΐ5 οουξιιθοά ἔουτίῃ Κίηρ οὗ Ῥοσγϑεὶα γγ͵5 ζυσίῃοσ οοηξιβοά 
σι Πασῖ5 Οοάδοσηδησιβ, ὑπ6 ἰουτγίοοητα δηΐά 1δϑῦ Κίηνσ 
οὗ Ῥογβίδ, ο γνγὰβ ονοσίξσζονῃ ὃὉγΚ Δἰοχαηάογ [6 ατοβδί." 
ΤΏϊ5 οοἠίιβίοη 15 5βαια ἴο Ὀ6 βδονῃ ὮὉγ [ζδηϊοί χὶ, 2, 

Ὑϊοδ τοϑδάς: ““Δηά 8 την Κίηρ 5141] βἰδαπά ὑρ, ἰδμαῖ 
5.21] τυῖβ ἢ σγοαὶ ἀουίηίοη δηᾶ ὅο δοοοζσάϊηρ ἴο 815 
Ὑ11.᾿ ἘτΓαΐκοῃ ἰῇ οοπηροίίοη τὶ πὸ νοῦβο ὑσγθοθάϊηρ 
τ, 6 δσωϊ: δηά 411 δάγαϊί, (δαῦ 815 τοΐοσϑ ἴο Αἰοχδηάογ 

οὗ Μαοθάοῃ. Βιεΐ νὰ δὶ ἴο 866 [86 οοηξυϑίοη. ΤὮὩΒ 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ τοΐϊρῦ Ὦανα ὈΘ6Ώ τόσο Ἂσχρ οϊΐ, Ὀὰΐ Σ 15 ποῦ 
οοηξζυβοά, Τὶ ἄοσδϑ ποῖ 58 ὺ ἤθη [815 στηϊσῃςν Κίηρ βῃοιϊα 
δΙῖϊθβθ. [}ΐ ἄοοϑ ποὺ 5880 ὑπαὶ Ὧ6 νου ἤανα δὴν αἰγοοῖ 
οΟΥἮ Ῥοζβοηδί σοϊδίίοη τῖτα ἰδ6 ἔουτί Κιίηρ οὗ Ῥεχγείδ; 
του ρῇ 1 τΔΥ δηά, να ἰμἰηῖς, ἄοο5 ἱμαϊοαΐα δηᾶ σθδῇ, 
{πα 86 ρτοδί. κίηρ σου Ὅδ ἰηδυϊραϊοα ἕο 15 οουγϑθ 
οὗ οοηδιςῖ ὉΥ ἰδ6 δούϊνι 165 οὗ ἰδ6 ἐουτίδ ἱκίηρ δραϊηβὶ 
ἰδ6 ἀουηϊηίοη οὗ το. Α5 8 τηδίϊοσ οὗ ἰδοΐ, Αἴοχ- 

δηάογ ἰδ6 Οτοαδὺ ἰ5 βαϊάὰ Ὀοίῃ ὉΥ Ατγγίδῃ δηά Ουϊηΐας 
Ουγίξυ5 ἴο αν ἀθοϊατγοά παῦ Βα παηδογίοοϊ Ηἰβ ἜΧρΘαϊ- 
ἰίοῃ δραϊηβὶ Ῥογϑίδ 1 Ἵγάοσγ ἴο ἀνθῆρθ [Ὧ6 ΘΑ ΟΓ δ 5585 
οὔ ατϑθοα δά Μδοράοῃ τδάβθ ὉνῪ ᾿δγιβ Ηγβίδβρὶβ 
δά ἢῖ5 βοῇ Χογχθοβ. Δηά γγῶο οδῇ οσζ ψοιϊὰ ἄο οἴδογ- 

Σ. Ῥοῖ, ;, 1Ο, ΣἹ. 3 866 Ὁ. 162. 
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δα πη. ὑΒ:ηἰηρ οὗ {86 το ρσοαὶ Ὄχρϑάϊοηβ, ἰμδη ἴο 
Ῥαυΐ ἴᾷθαι ἴῃ οοπίγαβὺ δηά ἴῃ ἃ οοσίδίῃ Ἰαχιδροβιοη δηά 
το διίοῃ οἵ οδίι56 δηά οἴδοὺ ψἹ δδοῖῦ οἴμοσ Ἡογοάοϊιβ 
ὈδρίΏς9 δἰ ρσγοαὺ Ὠἰβίοσυ ὉΥ δὴ αδἰϊθαιρί ἴο 58δον ψδαΐ 
γγὰ8 [86 ογέρίηδὶ οδϑα οὗ ἰδ6 οστυ Ὀεΐμνθε {π6 
Ογϑοῖκ δηά [86 Αϑβἰαίοβ; δηά δ6 βὰν ἰῃδὲ 86 Ῥογβξίδηβ 
Δϑογοά ἴἰο ἰδ6 οαρίυτζα οὗ Ττου, ἴο 86 Ἔχρϑάζίοῃ οὗ ἰῃ8 
Οσϑοῖκβ ἰηΐο Δβία δροιυὺ ἔνα Βυπάτοα γϑδασβ Ῥοΐοσο ἐμαὶ 
οὐ ᾿αγίυς Ἡγϑίδϑριβ δραϊηβδὶ αγϑθοθ, [6 οοσῃσηθηοο- 
τηθηΐ οὗ {Ποῖγ δησττυ ἰο 86 ατοοκβ. 

Βαϊ ἀνθ ἱξ ὑζοσθ ψοσο 8 Ἵοηξιβίοῃ οὗ (8656 ᾿ηρβ 
᾿ οὗ Ῥοσβίβ ἐπ {π6 βἰδίοσηθηΐβ οὗ 86 Ὀοοϊς οὗ ΤΠ δηίΐοῖ, 1 

τησ Ὧδα ονϊάσης ἴο 411, παῖ, ψὮ116 (815 σαϊρῦ 6 

Ἰοοκοά Ὡροῦ 85 ἃ γϑάϑοῃ ἔοσ αἰβισγυβίίην ἰδθθα βίδίο- 
τηθηΐβ, ΐ οοσίδέηϊν οδηποῖ Ὀ6 56 ἴο Ὁχονα δαὶ {π6 
δαϊθοῦ στοΐθ δἷξζοσ σγαΐποσ βδη Ὀδίογσα ἰδ6 διἰβίοσυ 
ν85 οηδοϊθσά. ὍἯχεΩ οδ]θοῖ, ὑπογοΐίοσγθ, ἴο ἰδ6 Ῥγίηρ- 
ἱὴνρ ἰοσιψασζά οὗ [μὶ5 οἰαίτι οὗ οοῃξιϑίοη 85 ἃ ὑσοοῦ οὗ [86 
ἰαῖα ἄδϊα οὗ ἰδ. ΌοοΚ. Απά νχὰ οὐὈ]θοῦ δβϑρθοίδίν 10 {}15 
οὔδγρο δραϊηβὶ [86 δυυῖδοσ οὗ [64 η161 μδ΄ Ὧ6 οοηξυκοά (6 
οοσηροβὶΐα ᾿αγίυ5 Ἡγϑίδϑρίβ- Χογχοβ ἢ Παγα5 Οοάο- 
ΤΩΔΏΠ5, ἴο ἰαυπρ βίσοϑθϑ ὩΡροῦ δὴ ἰηΐοσναὶ οὗ ὑπ 
Ῥούνσθοῃ 86 οδῦϑα δῃά {88 εἴδοῖ, θδίνγθοῃ (Π6 δἰΐβϑοϊς 
οὔ ατϑϑοο δηά ἰδ6 οουσηΐοσ αὐΐαοΐς ου Ῥογϑὶδ; ᾿πδϑι ἢ 

8.5 ὯΟ ΟἹ 1 ἢϊ5 56η565 ου]ἃ ὑμτηἷς οὗ οὨδτρίηρ Ηδσγοάο- 
ἰὰ5 τὶν οοηξαξίοι Ὀθοδϑα δ6 5105 ονοσ [πε ἔνθα διιπ- 
ἄσοά γοαζβ Ὀδϑίνθοη ἰδ6 αὐΐδοῖς οὐ Ῥγίδῃ β οἱϊδάδὶ δηά 
[μαῷ οὐ [86 Δοσγοροΐίβ, οσ οὗ οὔαγρίην Αἰθχαπάορ {π6 
ατγοβδαὶ σἱτ οοηΐαβίοη ογ ἱρῃοσγαῆοα, Ὀθοδῦβα 6 ἀθοΐδσγεος 

815 αἰϊδοῖς οἡ Π.γί5 Οοάοτσηδηηιβ ἴῃ 234 Β. Ο., ἰο ἢανδ 

Ῥδο 8ὴ δοΐ οὗ νδηρθβϑῆοθ ἔοσ [Ὧ6 δἰΐδοκβ οὗ Πδγὶι8 
Ηγϑίδϑρίβ δῃά Χογχος ρου σγοοοο δηᾶ Μϑδοράοηῃ ἴῃ 
(886 ταῖβ νηοῦ ουἱπιηδίοα δὖ Μασγαίδοη δηά ϑϊδιϑ. 

5 9666 Β[ς. Ι, 1-. 
χ8 
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ΙΧ.: ΝιΙηιηῖν, δηά 1δϑιϊν, τ 15 δϑοϑυσηθά, ὑμαῦὺ ἰδ6 

δυΐδογ βἰδίθϑ ὑἰμδὺ [86 γὰγ οὗ (86 ἔουσίἃ Κίηρ οὗ Ῥοσγϑῖδ 
δραϊμαβὶ ὕγεοοθ δηάρά “Ἷ1Ὼ ἃ ὑσιυσυρῃδηῦ στορἷβα οὗ {}15 
αἰδοῖ Ὁ ἰδ6 Οτοοῖ Κίηρ Δίοχαηάοσγ [6 αγοδαῦ᾽" δηά 1η 
ἴπ6 ἀεΐραῦ δηά ἀδοϊῃσοηογηθηΐ οὗ π6 ἔουτίδ Κίηρ.3 
1 5 ἃ βυηοίθηῦ δῆβννοσ ἴο [815 δϑϑυσυρίοη ἴο γορϑδὶ 

[86 νϑσβϑ Ὡροῦ ψὩϊοἢ ἐ 15 ουμάσά: “ΔΑ σα ΡΥ Κἰηρ 5841] 
δίδῃ ἃ ὉΡ δηά 5041] σαΐθ στ στοαὶ ἀοσζηϊηίοη δηά (ὁ 
ϑοοοσγάϊηρ ἴο ἢ15 ν 11.323 Ἡδχο, 15 ἢο σζῃηοηϊου οὗ [86 
ἀείοδὶ δηά ἀδιῃσγοηοσηθηΐ οὗ δὴν Κίηρ, ἰοὺ δίοῃθ {Π6 

ἔουτίἃ Κίηρ οὗ Ῥογεὶβ δἰυἀδά ἴο ἰ [86 ὑσϑοθάϊωηρ γϑζβο. 
Ηδχγβϑ 15 20 τηϑηϊίοη οὗ ὑμ8 ἤδηλδ οὗ Αἰοχδηάᾶογ οὗ Μδοο- 
ἄοῃ, ποῦ οὗ 815 πανίηρ τορι ϑοά δὴν δἰΐδοῖς πος οὗ δἰ5 
Ὀδίΐῃρ ἃ ρτοδί ἰἰηρ. Τα νοΐ νοῖθα 15 δὐϑοϊυξαεϊν 
νη [Π6 Βρῆογα οὗ ογάϊηδγν Ὀσγϑάϊοςσνα ὈΧΟΡΏΘΟΥ, δηά 
Ρυΐβ οδα ἴῃ τὐϑἱηά ἰῃ 105 ᾿ηἀοβηϊίζοησθες οὗ [Ὧ6 νοσβα οὗ 
Βαίδδτα: ““ἼΏΒοΓγο 58.411] οοσὴθ ἔογσί 8, βίασ οιιἱ οἵ δοοῦ᾽᾽ 4; 
δηά οὗ [88 νογβϑθ ἴῃ [δοοῦ 5 Ὀ]οββίηρσ: “ΤΏΘ δοορῦοσ 5841} 
ῃοὶ ἄορραγί ἔσο [ἀὐδῃ,᾽᾽ οἴο. δ 

ΟΟΝΟΙ ΌΘΒΙΟΝ 

Ϊῃ [86 ἀἰδβοιϑϑίοβ οὗ [86 1αϑὺ νθ ομδρύοσβ, γχὸ βανθ 
αἰϊζοσιρίδά ἰο βῆον ἐμαὶ ἰδ6 δυῖδοσ οὗ δη161 ἄοθϑ ηοῖ 
δἰισιθαΐϊο ἴο 6 Ῥογβείδη δχαρίστο ἃ ἰοίΐδὶ οὗ οἱν ἔουγ 
Κίηρβ; ἰδαῦ Σὺ 15 βοδσγοεῖν ροβϑὶ16 ὑμαὺ [6 δυϊΐδοσ οἵ 
᾿δηίϊοῖ, 1 Ὧ6 ττοῖθ δνογ ἰδ ἔθ οἵ Αἰοχαηάοσγ ἰδ 
Οτγεοϑί, οδῇ αν ἐδουρδὶ (δδὲ [ἢ15 ορίτα δά οηἷν ἔουγ 
Κίηρϑ; ἰδχαῦ 10 15 ποῖ ὑχγονϑῇ [δῇ οἹἹΪγ ἴουσ Κίηρϑ οἵ Ῥοσγϑίᾳ 
δῖ τηϑηϊὶοηρά πῃ ἰδ6 ΟἹ Ταοβίδσηθοΐ ουἰΞξίάα οὗ Ὠδηίοῖ; 
τῃαί Πᾶατῖα5 ἰδ6 Μράδ οδηποῖ αν Ὀθοα ἃ σοβϑοϊὶοη οὗ 
Βασι Ἡγδίδϑρίϑ; δαὶ 86 δυΐδοσ οὗ Ὠδηϊ161 Ὧ85 ποῖ 

: ὅ66 ἢ. 162. 3 ΟὈΣΩΣΙ, ἢ. 285. 2 Ὅλα. Χὶ, 3. 
4 Νυζα. χχὶν, 17. 6 (6. χΙϊχ, 10. 
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οοηΐζαποά Ὀαγ5 Ἡγϑίδδρίβ δηᾶ Χοσχος 5 βοὴ; ἰἢδϊΐ 
Β6 ἄοοϑ πού τιϑίδϊε ᾿ασίυ5 Ηγείδβρίβ ἴοσ θα (οάο- 
ταδηηθς; δηᾶ ὑπαὶ Ὧ6 ἄοοσϑ πού βίδία ἰδδὺ ὑῃ6 γχὰσ οὗ [886 

Τουσῖ δ ̓ ηρ οὗ Ῥογϑῖα δραϊησὶ αγϑοοα γχὰβ σορυ θεά ὉΥ 
ΑΙοχαηάᾶος ἢ6 αγοαῖ. 7ε ἴθοαν ἴδε τοδαάδσγ ἰο Ἰ1.ρο 
νΒοῦβου γα μαναὰ βμβοοβϑάσδά ῃ Ἣἱν δἰϊβηρύ. 



ΟΗΑΡΤΕΕΞ Χιν 

5ΌΘΑ 

ΉΈΕΝ 8 δῇ 5 ομαγροά υἱϊῇ Βανίηρ τὶ 815 ον 
ἢδηά οοτημ 64 8 τηυγάοτ, (μα τηοϑὺ οομοϊϑὶνα ἀδἔθαβα 
5 ἴο Ὁζονα δῃ αἰδὶ, ἰΒαὺ 15, (δαὶ ἰδ δοοιιϑοά νγχὰβ οί αἱ 

[86 Ρ»ΐδοβ δὖ [86 ὑσγθ ψῇθῃ [86 τηυγάοσ τχὰβ οοσησ τ ο6ά. 
ΟΙΣ]Ατῖν, δα ἰδ οοσηθβ ἴο Ὠἰβίοσιοδὶ δἰδίογηθηϊβ, 1 1 

δῇ δα βΒῇονῃ ἰδαὺ δ6 ἤδη δρουϊ τ οσ [δ6 κἰαϊδηχοης 
15 τηδ δ ἀϊά ποῖ να δὖ [6 τ οσ (δὶ δ6 οουἹά ποὺ ανα 
Ὅδδα ἰῃ [26 οἷδοθ ψοσα 6 δνεηΐ ἰ5 βαϊά ἴο ἢδνα ἰγδη- 
ΒΡ ΓΘά, 10 15 ΒΌ  ΠΟ ΠΥ οἶοας ἰδδῦ [6 βιαιοσηθηΐ οοηπθοῦ- 

ἷὴρ τα αὐγοοῦ Υ ἢ [ἢ6 ἀνθαὺ ἰ5 ἔαῖϑο. Ἀραίη, 1 δῇ 
νηΐ 15 βαὶα ἴο βανθ Ῥθϑῇ θηδοίθά ἰῇ ἃ οογσίδίη Ὀ.116}1ηὃ0ρ 
1Ώ 8. οογίδίῃ οΟἱἵγ δὖ ἃ οογσίϑδίῃ ὐσηθ ὉΥ͂ 8 οοσίδίῃ ἤϑζϑοῦ, 
[86 5πἰδίοιηδηῦ 15 ὑχγονϑά ζδῖϑθ 18 10 οδῆ 6 βϑβονῃ ἰδαὶ 
{Π6 Ῥοζβοῃ, οσ [π6 Ὀυ]άϊηρ, οσ [86 οἱγ, ἀϊἃ πού οχίβὺ δἱ 
ἐμαὶ ὑπ; οὔ ἐμαὶ 1 τ αἀἱά οχίβί, 15 οοπάϊίοη δηά 

αἰγτουτηβίδηοοϑ τόσο ἀβοσγοηΐ ἔσοσῃ ἰδοβα ἀθβοσί θά 1 (86 
τοοοσά, Εαγίδοσ, 11 ἃ ἀοουτηθηῦ ρυχρογίβ ἴο ανὸ Ὀθ6 ἢ 
ψυτιτύθη δὖ 8. οοσίδίη ὑὐπγα ὉΥ ἃ οοσίδἱῃ Ῥοσβοῦ 1ἢ 8 οοσ- 
ἰδίῃ ἰδῆρααρα, νου Ὀ6 βυϑδιοίοηῦ ἰο ἀϊδβργονα 108 
σοη Ση6Ώ655, 11 10 οοι]ά Ὀ6 βΒῆονῃ ἰδδῦ [86 ῥῬογβοῃ ἀ14 ποῖ 
Οχίβὺ δὖὺ ἰδδὺ {ἰπιθ, οσ ἐ(μαῦ [86 ἰδηρυδρθ 5 βυοἢ 85 δαὶ 
[86 ἀοουτηοηῦ οοὐᾶ ποὺ Βανα Ὀθοθη τι τῦθη δ ὑμαῦ {116. 
Οἱ οουγεο, (5 1αϑὺ βιαίοις του Ὀ6 βυδήθοῦ ἴο (86 
Ῥύονίβο ἰδαὺ ἰδ6 ἀοουτηοηΐ θὰ Βδηᾶ ψὰ8 ποῖ ἃ ἰαΐοσ 
τον] βίοΏ, ΟΣ ἃ ἰγαηϑίδυοῃ, οὗ ἰδ6 οτἱρίηδί. 

276 
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1 [015 δηά [86 [Ὁ] νην ομδρίοσ 1 δηὶ σοίηρ ἴο οου- 
5: (67 ϑοσῖδ οὗ [86 δἰΐδοϊβ τηδάδ ὡροῦ [Ὧ6 φσϑῃυ Σ 6η6855 οὗ 
(86 Ῥοοκ οὗ Τϑηΐοῖ οὐ ἰδ σγτουπμά (παῖ 10 οοηΐδίηϑβ 
ΔΏΔΟΏ ΤΟΙ; ΞΙ)5, [δαὶ 15, (δὲ ἰδ οοπίδίηϑβ σἰδίοσηθηΐβ ψὨϊοἢ 

οουἱά ηοῦ αν Ὀδοη ττιζίοη ἴῃ ἰῃ6 ὕστο οὗ Οὐχ. 

ΟΒΙΕΟΤΙΟΝΘ ΘΤΑΤΕΌ 

ΤΡ δυῖδοσ ψγὰ5 βο  γ οὗ δῇ δηδοϊτουϑη) ἰῃ σηδῖς- 
ἴὴρ ϑδυϑῆδη (ϑ.54) βυδ]οος ἴο Βαρυΐοη."" 

Οσ, 845 Οοσῃὶ] 5αγ8, “ΟἱὨἨ [86 ἔδαοϊ οὗ ὅ..88 850 Βανίτρ 
Ὀδοη 8 βϑοδὺ οὗ ἰδῇς. Βδαρυϊοηίδη οουσὶ ἔποσα ΤΔΥ 6 8 
Του ἰϑοθῦοα ἴῃ ΥἹ]ἱ, 2.5 

ἈΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝΘ ΙΝΨΟΙΜΨΕ. 

ΤΏοσο δ1Ὲ 1Ώ ἰζθθα οὈ]θοίουβ ὑνγο δϑϑυσηρίοηβ: 1, 
παῖ ἰπ [86 η6 οὗ Ὠδηΐοῖ, ϑι538 ψγβ5 ποὺ βυρήθος ἴο 
Βαρυΐοῃ; 2, ἰμαὶ ζδηϊοῖ νῇϊ, 2, 1σὰ 1165 [86 δηδοῆτο- 

θη ἰπδὺ ὅι158 γγὰ8 ἢ .42161᾽5 ὕὑστηθ 8 βεδύ οὗ ἰῃ6 Βδργυ- 
Ἰοηίδη οουτί. 

ἈΑΝΘΕΒ ΤῸ ΔϑοΌΜΡΤΙΟΝΘ 

Ι. (4) 45 ἰο {86 γϑὺ δϑοϑυστηρίίοῃ, ἀἰβοονοσίοβ τηδάθ 
βίηοα Βοσίδβοϊι᾽Ἶ5 ὑπ|ὸ τνουά ἰηδίοαΐα ὑμαῦ 5.54. ντὰϑ 
βιδήοοι ἰο Βαῦυϊοη 1 ἰδ ὑπὸ οὗ δηλοῖ. ἘῸσ 85 
ΊΏΟΚΙΟΣ 58.058 οὗ ἰδα ἀϊνίΞίοῃ οὗ [6 Αβϑουσίδῃ δωρίσθ 
Ῥεΐνοοα ἰδ6 Βδρυϊοηΐδηβ δηά ἰδ Μεάορϑ: “.Α11 [86 
οουηΐσν ἴο [6 ποσί οὗ [86 τίνοσ σορίοη ἔσοηι Εἴδτι ἴο 
Αϑ5ῖ4 Μίηος ἔς] ἴο ἐ6 Μεάβ:." “ἘΠ4τ 156] ἈΡῬΘΑΓΒ, 
85 ἴῃ ἰδ φαγίϊοϑὺ 165, ἴο ανα ἔβ 16 ἴο Βαρυΐοηΐβ.,᾽ 3 

: Βοσί Ποῖδι: αρμέεϊ, Ὁ. 34. 
ς ]ηἰγοάσμοϊοη ἰο ἐδε Ο. Τ΄, Ὁ. 185. 
8 ὙἹ͵Ωοϊοτ 5 ΣΠἐσίονυ οἵ Βαδγίοη απᾶ “45:γνία,. Οταὶρ'β Τιδηβϊδιίοη, 

Ῥ. 384. : 

»“  Θ Θ “Ὁ 
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1 τὸ οδῇ δοοορὺ [868 ὑσαηβϑίδίίοη οὗ Μγ. Ῥίῃομοϑ, [86 

Ογσγαβ Οὐ] ηᾶος βαρροσίβ [815 νον οὗ ᾿γ. πο κίοσ; ἔοσ 
δϑοοοσάϊηρ ἴο [815 ἰχϑῃϑδύζου, [86 Οἱ οὗ ϑι.58 γα 5 ὁπ οὗ 
ἴ8οβα ἴο ψῃϊοῖ Ογσγὰβ τοϊυτηδά 115 σού δζοσ ἢ6 δδά 
οαρίατοά Βαρυΐίοι δηά δά σγϑοοϊνοά ἰδ6 Βοζῆδρο οὗ 188 
ἡδῦϊοηϑβ, ἰδαὺ δά τ ἴο ἰδιαῦ ὑπη6 Ὀδθ βαδ]θοῦ ἰο Βαῦδυ- 
Ἰοῃ, 1 ϑῆμυ-δηηδ 86 οἰϊαάοϊὶ οὗ ἴῃ6 οἵγ οὗ Βδρυίοη. 
ΤΏΘ ῃσγονίηοο οὗ ΕΪδπὶ βροόκϑῇ οὗ ἰῃ νἹἱ, 2, οὗ ἰοῦ ϑι5α 

νγ85 [86 οαρὶϊαὶ ν7111 5 ΔΡΡΘαγ ἴο ἢανθ Ὀθθῇ 8 ρατί οἵ 
Βαρυϊοηΐα ἄσσηρ [86 Ρεσοά οὗ 86: Βαρυ]οπίδη σηου- 
δῖον. 

(Ὁ) Βαΐ, Ἔνθ 1} ϑιυ5α ἀϊά ποὶ [41] ἰο Βαρυΐοῃ ἴω [88 
αἰνίξίοη οὗ [6 Αβϑυσίδι δωρίσο, 6 τηϑὺ ΓΤΟΙΏΘΙΩΡΟΣ 
ἰμδαῦ 1Ὁ 15 Ῥοβϑίθῖα (1) ἐμαὺ δηλοῖ να ἴβοσγα ἴῃ νἹβϑίοη 
ΤΩΘΤΟΙ͂Υ, οΣ (2) ἐμαῦ Ὧ6 ΙΏΔΥ αν ροπθ [διἴποῦ οὐ ὑχίναία 
ΟΣ οἴ οἰαῖ Ὀυπίηθθ5. [ἢ ἔδνοσ οὗ (1) 15 [86 ὑσοῦρδῦϊα τρϑδη- 
ἱὴ δ οὗ οδαρίοσ νϊ, 2, νοῦ σοδάβ: “1 βὰν 1 ἴΠ6 νἱβίου; 

ΠΟῪ ἰἴ νὰ 80, ἰδαῦ ἤρα 1 βαν, 1 γγὰ5 1 ϑῃβἤδη [6 

Ῥαΐδοθ, Ὡς 15 ἴῃ [86 Ὁσονίηοα οὗ Εἴδη. "ἡ 1η ἔανοσ οὗ 
(2) 15 [δε ἔδοῦ δαῦ [86 οὐ(165 οὗ Βαῦγίοι δηά ὅιϑα ττοσα 
βαραγαίβα ὉΥ οἱΐγυ ἃ [1016 ονϑσ 200 σ᾿Ἱ765 δηά (δαὺ ἴοσ αὖ 
Ιϑαϑῦ 1500 γϑδατῦβ [86 ὕνο οἱ[165 Ββαά Ῥδοη Ὀουηά ἰοροῦμοσ 
ὉΥ [86 οἱοϑοϑὶ ροϊἱ τοδὶ δά σοσηγηδσοίδῖ γοϊδίῖοσβ. 158 
ἴα οὐ [86 ἀϊτοοῦ ἰδηά τουΐα ἔσοσῃ Βαδγυΐου ἰο 1πάᾶϊ8, δά 
Βδρυΐοι οὐ ἰδ6 τουῖΐο ἔσοσῃ ὅ.βδα ἴο [6 Μοάσίοσσγδηθβδῃ. 
50 ἰδμιδὺ ἴΏοΓο ΔΥ αν ὈΘΟΩ ΤΏΘΔΏΥ ΓΟΔΞΟΏΚ οὗ ἃ. ρα Ὁ] ς 
ΟΥ ὑσίναϊα πδίυσο ΜὮΥ ἃ τηδη οὗ Τδηϊ61 5 ροβι 0. σΑΥ 
να νἱϑι θα ϑι.54. [Ιἢ ἢ15 οἴδοϊαὶ οσδιρδοῖϊΐυ δ'βο 85 γυΐοσ 
“ον Σ ἰδ ψοΐς Ὁσγονίηοα οὗ Βαδυίοῃ,᾿"᾿ 3 6 τῦδυ δανθ 
Ὀδοθη ἱπνεβυσαϊηρ τἰδ6 τοὶ μῃοάβ οὗ σονοζγηπιθηῦ ἴῃ ἰῃ6 
Ῥτῖονίῃοο οὗ Εἴδασα. Οτχ, Σέ ννα ἰδκο ἴῃ τοδάϊηρ οὗ πὸ [,αὐΐη 
Μαυϊσαῖο, “᾿Ῥγονίῃοθ᾽᾽ οὐ 86ὲ ΓΧΧ σοδάϊηρ, “᾿Δβαῖσο᾽; 

: ὅ66 Ῥίηονο!: Το Ο. Τ. ἐπ ἦε Σιέρλὲ οἵ ἴδε ΗΠ 1]. Ἰεοογᾶς, οἴς., Ὁ. 422, 
δηά 13. 111, 1Σ, 126. 5 Ὁ δῃ. ἰδ, 48. 
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οὗ Βεργΐίουϊα (4 τοδάϊηρ τ Ὡϊοῦ ἀσορεοηάδ τηοσοῖν ὩΡοῦ ἃ 
ομδῆρθ πῃ ἰδ6 ροϊηηρ οὗ ἰδε Ἡδοῦτον ογἱρίηδ), δηλοῖ 
ΤΏΘΔΥ Ὦδνα δά ονογϑίρδύ δ (815 ἔσηθ οὗ [26 ρονθσηοσβ 
οὗ 411] [86 Ῥχγονίποοθβ, Οσ δϑαῖγβ, οὗ [6 οἴρίσθο. Οτσ, 
Τ᾿ δηϊοῖ του βανα Ὀδοα ὑχγαηϑίοσγοά ἔσόσῃ [86 ρονοσγησηθηΐ 
οὗ δε. Ῥχγονίῃοα οὗ Βαυΐου ἴο ἰπαὶ οὗ Εΐδτω. 1ί ἱ5 
δἰτοροίδοσ ὑσοῦδῦϊο, ἐμαὶ 85 Νϑῦθιυηδίά, [86 βοη οὗ Ναῦυ- 

πδὶά, δά Ὀδοη τηδάδβ βυὉ-Κίηρ οὗ Ηδγγδῃ ἴῃ ἰδ οχύγοσηβ 
ΠΟΙ οὗ [86 Βα υ͵οηΐβη ΘΙΏΡΙΓΟ, ἴ 580 8ῖ5ο, Βοϊξῃδζζασ δά 
Ὀθοα τοδάδ κίηρ οὗ Δοοδά, ϑευζηογ, (Βαϊ θα, δά Ἐ]δηὶ 
ἴῃ ἰῃ6 βου. ΤῊ νουϊά δοοουηὺ ἴογ (86 ἐγ γοατ 
οὗ Βοΐξμαζζαγ ἰδ6 ἰηρ βροῖκϑθη οὗ 1ὴῇ ᾿δηϊοῖ νἱἱ, τ. Τὸ 
ψγὋ5 δα ἰμϊτὰ γϑᾶσγ οὗ Βείβμδζζασ 85 (86 Κίηρ οὗ [86 
Οβδίάθδηβ. 

ΤΒδ ὑσγοβισερίοιβηθϑϑ οὗ τηδίσηρ δαςὺν βἰαϊοσηθηΐϑ, 
τϑυρροτίοα ΌΥ͂ ΔΩΥ Ῥγοροσ ουϊἄθησθ, ψὶ ἢ τοραζά ἴο [ἢ6 
δνθηΐβ ψὨ1οἢ Βαρροηρά, δηά (86 5ἰαΐδ οὗ δϑδῖτβ ἴῃ {μαΐ 
ἀἰδίδηϊ ραβδὶ 1 νοῦ Τϑδηϊοῖ ᾿ἰνοά, οδπποῖ Ὅ6 Ὀοίζογ 
1Ππϑύγαϊοα ἰμδὴ ἱπ ἰδ6 δϑϑοσίίοηβ σοῦ Βοσγίδοϊάϊς 
τηδάδ 1 [86 ἱηϊγοάποῦζοη ἴο 5 οοτησηθηΐαγν οὐ ΤΠ. δηϊοῖ, 
ὙΈΪΟΒ γγὰβ ρυδ] ϑῃοά ἱπ 1806. ἥἧ τεβϑά: 

Τα Ὅοοϊκ οὗ Ὠδηΐεῖ οουμἰαΐηβ σαϊβίδκοβ τ ΙοΣ ἰξ του]Ἱά 
Ὧανα Ὅδθῃ ἱπροβϑὶδῖα ἴοσ Ὠδηΐοῖ ἴο οοσροβα δηὰ ψἘϊο ἢ 
οδϑὰ Ὅὃ6 οχρίαἰημθά ΟὨΪΥ οὐ δ ξιρροβίθοι δαὶ (μ6 ὈοΟΚ 
γὰ3 τι τε ἰοηρ αἴΐοσ (6 οοούσγεηος οὗ 86 δνθηΐβ ἄθ- 
βορεά. ΙῃΟΒαρίοσζ 8:1,2, ϑδηΐοὶ βαυϑ οὗ Πἰπιβοῖξ: “ΙὩ [86 
[ἰτά γεᾶσζ οὗ {8 τοῖρῃ οὗ Βε βῆδζζαγ [δες Κίηρ, 1 ἐουηά τὴγ- 
561} ἰη Θῃβηδη 86 Ραΐδοσ, ἱπ ὑδ6 ὑσχγονίῃος οὗ Εδτι. [1 
[δς 278 νεῦϑα 6 88Υ5 ἰδαΐ δε δά σογαῖ Ὀυβίηθθα ἴο ἴσδῃϑ- 
δοῦ ἰῃ ὑδαῇ ρἷδοθβ. [Ιἢ {8656 ψοσάβ 1165 δὴ 1 ϑο Ὁ 16 αἰ που, 
1 Τϑδρΐεῖ 885 υυϊζίθα ἰβοα. ἘΕἸγλδῖΘα ον Ὀοϊοηρεά ἴο 
.ῆὴ6 Ομαεαίάδεαη οουὐτ οὗ Βαδγίοη. 1 ἰοῦ, υαπάθγῦ Ουγσγαβ, 
Τδηϊοῖ τΔΥ ᾿ἰῃμάδοοά ἢδανα οοὴθ ἰπΐο {818 ἰδῃά; ὈυσῦΓ πον 

: ὅ66 Ῥορῆοῃ: Ζηβογίῥῥίοη5 ϑέημδαμος, ῬατΈ 1. 



280 Τῆς Βοοῖ οὗ Ὠδηϊεὶ 

οουἱά Βα αἰτοδάν σοῦ δασϊοσ αν δά ἰο ὑγαηϑδοὶ ἴδοσα [886 
Ὀυβίηθ55 οὗ κίηρ Νδαροηηθάϑ Ομ σαϊρῆϊ ροσῆδρ8 58 0ὺ ἰδαΐ 
86 τοὺ ὑδιῖποσ 8ἃ5 δὴ διυραββδδάοσ ἴο ἰδ Ῥοσβίδιι οουζί. 
Βαΐ οἷν 1ἢ 1 σοσα ποῖ οοσίδίῃ ἰμαΐ (δε Κίηρϑ Ασϑί δέϊοσ 
Ογτὰβ τπδάσ 1 ὑποῖσ ψηΐοσ σοὶ ἀθηοο---ἰοἰμαῦ ᾿δσ5 Ηγβίβϑ- 
Ὀΐβ Ετϑὶ οδυβοά [ῃ6 Ὀυ1]1ὴηρβ του βὶϊα ἔοσ [815 ἴο 6 ἐσϑοϊθά, 

δα ἐδ ἰῃ Νροπηθδά᾽ 5 ἰἴσηθ ἴοσο 41 ἃ ποῖ οχίϑί ἃ οουσί οσ ἃ 
τογαῖ ραΐδοας (Βπμγρ) ἴῃ ἐδ οἰϊοξ οἱΐγ οὗ ΕἸγγαδίβ' ΟΙβασὶν 
ἃ ἰαίοσ σοζζροβοσ Ὀοΐσγανϑβ ἰπηϑοῖξ ἤοσα ῆΟ 885 οοηίιξοά 
οἰΐδοσ 86 Ιαΐοσ Ῥογβίδῃ στοϑι ἄθησα οἱὐν ὅ.5α σι Βαρυΐοῃ, 
{π6 οαρ᾿ αὶ οὗ [86 Ομεαίἄδδη Κίηρϑβ, οσ ἱηδοοά Νδροηηῃοά σι ἢ 
ἃ τα ῦοῦ οὗ [8 Ῥεογβίδη ἀνημδϑίυ, οσ ἃ ἰαίοσ νοΐ ἔσοσα (δα 116 

οὗ ᾿ϑδηΐοῖ τ δὴ θαγϊίοσ. 

ΤὮδ οΠΪΥ δϑννοσ Ὡθοάρά ἴο [815 561 [-σαὶβοά ἀΠουΌν 15 
ἰουπά ἴῃ Ἡοσγοάοζιβ 111, 70, ΏΟΓΟ τὰ τοδά: “θα σίαβ, [86 

500 οὗ Ηγϑύδβρίϑβ, γγινϑά δ ϑυβδα ἔσοτῃ Ῥογείδ, ΤΏ Ὦ15 

[αιθοσ στῶβ βονοζῆοσ (ψγῤαγολ)Ρ}." ἙἘτοὰ Μοῦ γα 
σαϊδοσ, σοί, ὑμαῦ, δ [86 σης Ὀεΐοσε Πθδγῖιιβ Η γβίδϑριβ 
Ὀδοδσηδ κίηρ, ὅιι5α Ἵχἰσίθά; δῃη βεοομάϊνυ, ἰπιδῦ ἐΐ γγὰϑβ ποὺ 
ἐη Ῥοσξῖα θνϑῶ ἰἤθη, Ῥαΐ 1π ἘΪδ. 90 δαὶ Βοσιβοϊα 5 

στοδῖ 1Ὡϑοϊ Ὁ ]6 αἰ ΠΕ νγὰϑ 41] ἴῃ δἰ οσσὰ τηϊηά! 
2. Ἴδα δϑϑουσηρθοη ἰδδῦ ὅ.56 γγὰ8 ἴῃ Τ᾿ δηΐο1᾽ 5 ἐἰπγὸ 

8 5οδὶ οὗ ἰῆε Βα υ]οηΐβδη οουτὶ 15 Ὀαβοά ὩΡοη ὅνο ἔτ 
δϑϑυσωρθίοηβ: (1) ἰμαὺ Βοβῃδζζασ τνγχαὰβ δὖ (15 {τὴ 8 
ΒαρυἹουίδη Κίηρ, οσ ίηρ οὗ [ῆ6 ΒενΥ]οηίδηβ, δηάᾶ (2) 
αὶ [μῈ Ηδῦτον δίγα ἢδσα τηθϑηβ “Ῥαΐδοα. ᾿ 

() Αβίο 86 τοῦ οὗ [8.656 Θϑβυσ ΌΟΠ5, 115 Θυ Ποϊοηῦ 
ἴο σογθροσς ἐμαὶ ΒοΙβῃδΖζασ 1ἰ5 ΠΟΥ ο8116ἃἋ 84 ΒδΌγ- 
Ἰοηΐδῃ ἰηρ. [π Τϑδηϊοῖν, 20, δ6 15 οδ θα “ΊΠ6 ΟΒδίἄθδη 
Ἰόηρ,᾽ δηά ἰδ παγγαῖϊνα 1 (δε ΒΠΠ οδαρίοσ ἱταρ[165 
ΤΑΟΙΟΙ͂Υ (δαὶ Ὧ6 γγχαϑβ ἴογ ἃ βῃοσγί {π16 1ῃ 5οτ6 56η56 [86 
κίηρ οὗ Βεαργίοη. Οδαρίοσ βονθῃ, νϑῦβθ οὔθ, βρεδῖβ 
οὗ 15 ἢσϑὺ γϑδσγ 85 Κίηρ οὗ Βαρυίοη. ΑἹ] [86 ςἰαϊθιχθηΐβ 

: ὅ66 Βοετίδοϊάις, δαμέεὶ, ὉΌ. 34, 25. 
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τ τορασζά ἴο ἰδ σεΐῖρῃ οὗ Β6᾽5.82Ζ8 Γ οϑῇ Ὧδ τϑοοποῖϊθά 
ΟἿΪΥ ὉΥ ϑυρροξίωρ ὑμαὺ ἢ15 ἰμιτά γοᾶσ, βροόοκϑη οὗ ἰῇ 
᾿δηΐοὶ νἹ, 1, γγα5 15 [τά γοαγ 85 βθοοῃηά σαΐοσ ἰῇ [86 
Ἰθηράοσῃη, ΟΓΥἹ 845 8 ϑυῦ-τιΪοεΓ υηᾶογ Ναριηδιά. ἊΑ5 
ἰ86 Ναρυηαι-Ουσγὰβ ΟΒχοηΐοῖα βαγ5, (δῦ ἃ βοὴ οἵ δε 
Κίηρ, ἑ, 6., οἱ Ναρυηδίά, νγαβ οοσησηδησοσ οὗ {86 στὴν 18 
Ἀοοδά, δῃά 85 1: 15 ρθίδγα ἃν Ὀοϊϊονοά [δαὺ [815 500 νγὰβ 
Βοἰβδαζζαζ, ἴδε τοϑιάθηοα οὗ ΒοίβῃβΖζζασ σῦδυ νϑσν νγῈ]]} 
αν Ὀδοη δὖ ὅϑιιϑα, ἰδ Ἰαγροβῦ οἱὐυγ ποχύὺ ἰο ΒδΌυϊ]ου 10 
[86 Ξοιϊποτηῃ ραζὶ οὗ Ναδθιυηδ᾽ 5 ἀοσηϊηίοηβ. Ὁ δηϊοῖ 
ΤΏΔΥ αν ὈδΘΏ ΟἹ Ῥυπίη655 ἴῃ ὅ.54, οἰὐποσ ΌΥ͂ οοσησΐβ- 
βίοῃ ἔσοσῃ [6 βονοσγοίρῃ, ἰηρ ΝΡ δ], ΟΓΥΓ 85 δῇ Οἰ- 
οἷαί υηᾶος Βοίβϑβδζζασ. Τδα οουγὶ οὗ ὅι5α, μου, ἱἰΐ 
οουτί ἴἤογα γγα5, νου βανα Ῥδθη ποὺ [86 Βαρυϊ]οηΐδη 
οουτὶ οὗ Ναῦυπδιά, θα [π6 οουτίὶ οὗ ΒοίΞῃδζζασ [86 

Ομδαίάθαη. Τδαί (6 γϑοασβ οὗ 86 βυῦ-πηρ οὗ 8 κυὖὃ- 
κίηράοσῃ πρδῦ Ὀ6 ἀδίοά οἰμοσγνῖβα [μ8η ἔσοσῃ ἰδ {1π|6 
οὗ ἰδ δοοδϑείοη οἵ δα οἰἱοΐ συΐοσγ, 15 ονϊάθηΐ ἔσοσῃ [6 

ἕδος ἰμαῦ [6 γϑασϑ οὗ [6 τϑῖβῃϑβ οἵ ἐδ Κίηρβ οὗ 1ϑγδοΐ 
δηά 7υἀδῇ δα σοοκοηθά ἔσογῃ [86 γϑδσζγ οὗ [86 δοοθϑϑίοῃ 
οὗ [86 5Ξυδ᾽]οοῖ δηά ποὺ οὗ [86 βονογεῖίρῃ Κίηρ. ϑοχδ- 
ἴγθϑ, [86 γϑασγ οὗ (6 ταίρῃ οὗ βδοῖ 15 ρίνϑῃ, 5 ἰῃ 76σϑ- 
ΤΩΪΔῊ χΧχν, 1. Απά δραΐη, ἰδ ἀοοσυτηοηῖβ οὗ Βαρυΐοῃ 
υλάοσ {86 ταῖρῃβ οὗ δι) ϑϑῃυτηυϊίη οἱ αἷ., αἰ μου ρὮ 
186} τεϊρηρθά 85 βυδοσγάϊηδλίος ἰο {ῃ6 ἰηρβ οὗ Αβϑϑυσία, 
ὙΟΓῈ ἀδίοα δοοογάϊηρ ἰο ἐδ γϑδαῖβ οὗ ἰδ βυῦ-ἰηρϑ 
δΔη ποὺ αἴξοσ ἰδ6 γϑατῖβ οὗ [μ6 ονοσίοσά. 

(2) Τὸ 15 δὴ δϑϑιαιρίίοη, μουγανοσ, ὑπαὶ 84 οουτί ἰ5 
ϑροΐίθῃ οὗ αὖ 41] 1 Ἰδηϊοῖ νυἹἱ, 2. ΤΒὸ Ἡδθῦσγον νοσζά 
Βίγα ἰβ οοτίδ Υ 8 ἰἴοδῃ τψοζά ἔγοτι (86 Αβϑυσίο- Βαῦυ- 
Ἰοηΐδῃ, γοσο Σὺ ἄοθϑ ποί σηθδῃ “ραΐδοθ᾽" Ῥυΐ ““ἰοσύσεϑϑ,᾽" 
δα 15 ἃ 5 ΠΟΩΥΤΩ ἴοσ λαΐξδι, “᾿Ἰοτγί," δηᾶ ἔος ζαγασΐμε, 
“ΟΡ. [015 ΟΣ ὑὉσγοῦδοίθ, ἐμοσγοΐογο, ἐμαὶ ἴῃ .δηΐοῖ 
ΥἹΔ, 2, [86 ρῆγαβθ 15 ἰο Ὀ6 τοηδεσοά κ{86 ἔοσίσεβϑ οὗ 
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Θυ56,᾽" ταῖμεσ ἔβαπ “186 ραΐδοα οἵ ϑυβα." ὙΠ ἰδὲς 
ὑσαῃβδῦοη, [6 ἀϑϑυσηρίίοη ἰπαὺ ἔἤογο 18 ΘΩΥ τοΐθσθηοα 
ἴο 8 οουτί 4115 ἴο ἰῃξ στομηά, 

ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ 

ΤΏ δρονα ἀϊϑουβθίοη 85 ββοινγῃ [δύ {δε βἰδίοῃχροηΐβ 
οὗ δε Ῥοοκ οὗ Τϑδηΐοὶ τἱτὰ τοραγά ἴο ὅ.58 δζα, 50 ἕδσ 
85 5 Κηονῃ ἰο-ἄδγ, ἱπ οχϑοῖ βδτθοην σὶϊ {86 ἔδοῖβ 
τονθαῖὶθά οὐ δε ζηοπυτηθηΐβ. 



ΓΟΗΠΑΡΤΕΚΝ ΧΥ͂ 

ΝΕΒΟΓΘΗΑΟΝΕΖΖΑῈ 5 ΜΑΌΝΈΘΞ 

ὟΑ5 Νορυοδδάμῃθζζασ δ Οδη Ὧδ δανα 84 5βυςἢ 
8. ΤΩ ἄη655 85 15 ἀδβοσι θά ἱῃ {μ6 Ῥοοῖ οὗ ϑδηΐοὶ ἡ Οδῃ 
Ὧδ6 ἢανϑ Ὀδ6θῇ τηϑδά ἴῸΓ 85 ἰοῃρ 8 {ἴσηθ 85 ᾿Πϑδῃϊοὶ 58 ὺ5 Ὧ6 
ψαβὺ Δηά ΤΏΔΥ δ΄ῖ5 Κιηράοπι αν Ὀδθη Ῥγοβοσνοά 
ἴοσ τη ἀπτίην [δ6 σηθ ἰδαῦ Ὧ6 νγὰ8 11) ϑαυοῖ δγὸ [86 
τηδίη αυσβώοηβ ἴο Ὀ6 οοπδίἀογοά ἴῃ 86 ῥγαβεηΐ οδδρίεσ. 
Βοίησ πὸ βρϑοίδ ϑὺ ἴῃ ἀϊβθαβοϑ οὗ {86 συηάᾶ, 1 111 Ὧ6 
ὨΘΟΘΕΘΑΤῪ ἴο οἱΐα τηθάϊοδὶ δυϊμοσιῖ165 1 δΏσβννοσ ἴο (δ6 
αυσϑίϊοη 85 ὅο [86 ῬοΘΘΙ ΠΥ οὗ 8 τηδθϑϑ βῆ 85 [δ6 
δαϊμογ οὗ ϑδμΐοὶ ἄθβοσῖροβ. Α5 ἴο 86 οἴδοσ οδ͵]θοῦοῃβ 
τοϑδάβ ὉΥ ἰδ6 ογἱ[ϊοβ, 1 Μ11 Ὀ6 οὐδβοσνϑά ἰῃαῦ ἱπ δα οὗ 
Ῥτοοῦ ὑΠ6Υ αν σϑθοοῦσγϑα ἰο {μ6 οἷά ρῆταβος “᾿οδηηοῦ " 
8:η4 “'ο ῬὉζοοῦ ποοάρά ἴο βϑῇιον ᾿ποσο τ: γ.᾿ ὙΤΏοΞβΘ οὗ 
ΤΩΥ τοϑθσϑ ψὯο (δίηκ παῖ [6 ῬᾶΓα ορίηΐοη οὗ δ τῶδῃ 
15 βΒυ Ποἰθηΐ ἴο σῆον ἰδαῦ δὴ δνϑηΐ στεοοσγάδα ὉΥ δὴ Ὠἰβίο- 
ΤΊ ΔΏ 15 ἸΤΏΡΟΒΘΙ 16 ΟΓΣ 1πΠοσχοαϊ 6, ἡθϑά ποί ἰαῖκα [6 ἰσουῦϊ]θ 
οὗ τεδάϊηρ ἔασίμος ἰβδῃ ἰδ οδ]θοϊζομβ οἱϊθᾶ Ῥείον. 
ΤΒοϑα γὯΟ Ὀοϊΐονα ἰμαὺ ῬἩτγοοῦ ἰ5 ποοάρά νὑ111 Βπά, 18 [πον 
Τοδά, ἰδαῦ ποίμίηρ εἰζμοσ ἱπηροβϑὶ 8 ΟΥΓ 1Ἰηοσγθάϊ 16 Β85 
Ὀδ6Π στοοοσγάδά ὉΥ δα δυἴδοσ οὗ Τϑζδηῖεῖ 65 βανίηρ ἰδίζθη 
Ῥἷδοθ.0 ἴΐ ν}} Ὅ6 ἰυσίδοσς οὐβοσνοά ἰδαῦ ἰδ6 οτος 5 
ἔουηά οὔθ οὗ ἐδεὶγ τηδίη ορ]θοϊζοῃβ Ὡροη δῇ ἱπίογσργοία- 
τἴοῃ οὗ οὔ οὗ ἔπ6 ἴθστηβ αϑϑά ὃν ᾿ϑδῃιοῖ,---ἰδδὺ ἡ ]οἢ 15 
τα: βία θαά “ἐπγ6ς᾽" 10 [86 ἘΠΡΊ150 νογϑίοηβ οὗ ᾿ζδηιοῖ 
ἷν,25. Τῦν,}]} ΡῈ ββονῃ παῖ ἰδοζο 15 δο ἑουμάδι(οῃ ἰπῃ 
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186 ἀϑᾶρὸ οὗ ἰδηριαρα ἴοσ (86 ογ ς᾽ ἱπίογρσγοίαίίζο οὗ 
τἷ9. ψοσζά 85 τοθαηϊηρ “Ὑγοασβ᾽᾽; Ὀαΐ ἐμαὶ ὄνϑη 1 (δὶ8 
Ὅασα δα τηρδηΐϊηρ οὗ [Π6 νοσά ἴῃ [815 ὑἷδοθ, [6 Βἰβίοσυν 
οὗ ΝορυςβδάμοζζΖασ, 85 [87 85 1 15 Κῆοννῃ δὖ ὑγοβοηΐ, ἀο65 
τοῦ σϑηᾶοσγ 1 ἱτπηροβϑὶδία ἴο Ὀοῖίονα ἰδδῦῖ Ὧ6 ΙΏΔΥ Ὦδνα 
ὈσΘΩ 11] ἴοσ βονθῇ γϑδζϑ. 
ΤΕ οὈ͵]εδοίίοσϑβ 85 τηδάβ ὉΥ ἰδ οσεῖοβ δῃά (ἢ δϑεϑυσωρ- 

ὑἱοῃ5 ἱηνοῖνοά 1 ἐδοτὴ 86 85 ἴο]] ον: 

ΟΒΙΕΟΤΙΟΝΒ ΘΤΑΤΕΡ 

“ΝΟΡυοδΒδάηθζζασ᾽ 5 τηδάμοβθθ ἀυτίηρ ϑονθ ὙΘΔΙΒ 
οδηηοὺ Ὅ6 ἰδίκθῃ ᾿ἰΐοσαῖν. ᾿Σ Τὸ ψδιοῦ 1 δάά ἔγοπι 
Ῥχοΐθθδϑθοσ ΟΟσῃῖ 85 ζο]Ποννβ “ΝΟ τσοοῦ 15 ποοάρά ἴο 
Βῇον [86 1Ποτρα 111 αὐἰδοδίηρ ἰο [δ6 Βρροξθά ἱποδρϑ- 
οἱΐγ οὗ {815 Ἰΐηρ ἴοσ ρονοσηΐηρ, οὐἹὴρ ἴο ζηδάτοβϑ, ἴῸ 
186 5ρβ8οδ οὗ βονθῇ γϑδζβ. 5 

ΤΏ6 αὐοϑου ἤθη 15, οδ ΝοθυομδάηθζΖζαγ αν Ὀ6Θἢ 
ΙΏΔα ἴογ βϑονθῆ γοασεοὶ ἯὟἧαε τὐρῃΐ οοηΐοηΐ οὐγβοῖνοβ 
Ὦσσο τὲ αποϊϊτηρ Ὦγ. Ὠσίνογ᾽ 5 Ἔσο ]θηΐ τοσηδγὶς ἃ 
τοίογθηοα ἴἰο ΝουομδάποζΖζαγ᾽ 5 στηδάηθϑβ δηά “'βοῦ)8 
οἷδοσ βἰ τ δῦ οομϑιδοσγαίζοῃβ. ᾿ 

ΟυΣ Ἰκηον]οᾶρξα [ϑγ5 86] 15 Ὠασαάΐϊν δυο 85 ἴο γῖνα 8 
81 οὈ͵οοίζνα οτἰϊοσίοη ἔοσ δϑιϊσηδίϊηρ ὑποῖὶσ σορθῶου. ΤῆΘ 
οἰσουσηϑύδηοοϑ δ οροά ν7111] ἀρ οασ σα ργοῦδοΐα οσ ποῦ ἱσαρσγοῦ- 
δῷὉΪ6 δοοογάϊηρ 85 [86 ογιοἰς, ρος ἱηἀδορεηάδεοηΐ σστουπάς, 885 
βαξ5 864 ξιταβοῖε (μα΄ δ Ὀοοΐς 15 [86 ψοσῖς οὗ ἃ ἰαΐοσ διυῖδοσ, 

ΟΓΥ τείϊίοη ὉΥ ᾿Ὠδηΐοῖ δἰπλβοῖδ, Ιὸ τουϊά ὍὈ6 μαζαζάουβ 
ἴο 56 86 βἰαϊοσηθηΐβ ἴῃ αποϑίίοη ας ῤγοοῦ οὗ 186 αἴθ ἄδίθ 
οὗ ἐξα Ῥοοῖς; ἐπουρῇ, 11 115 ἀαΐα ψοσα Ἵϑίδ 5 ηθ οἡ οἾΟΣ 
σ»τουηά, 1 ψουἹά 6 ποῖ πηπαίυγαὶ ἴο Γασασζά βοζὴδ οὗ ἔθοσῃ 
85 ἱηνοίνηρ δῇ οχαρσροζαίζοῃ οὗ ἐδ δοίυδὶ ζδοὶ. 

: 966 7ειοίελ Ἐπογεϊοῤῥεάία, Ατέ. Τγαπϊεῖ. 
3 ὅ66 7ηπἰγοάμοξίον ἰο ἰδε ΟἹὰ Τεςίαπιδη, Ὁ. 185. 
8 ὅ66 Ζήεγαλετγε οἵἩ ἰζδε ΟἹὰ ΤεΞίανιεηξ, Ὁ. 5οο. 
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Βυΐ, ἴοσ [86 βακῈ οὗ ἔξοδα ψῶο ἘΣ] ποὶ δοοορί Ὦγχ. 
Ὀτίνογ᾽ 5 ΜΟΥ 56 Ώ 510 16 τοσηδγῖβ ΡΟ [815 Βυ Ὀ]Θοῖ, 1 τᾶ Υ 
Ὅς ψ611 ἴἰο οοπδίοσ ὑῃ6 ζο] νην αϑϑυσωρύώοηβ [μαὺ δΓα 
ἰηνοϊνοά ἰῃ δα οὈ]δοῦοὨ5. 

ἈΞΘΌΜΡΤΙΟΝΒ ΙΝΨΟΙΨΕΡ 

Ι. ἴὰ 5 δϑϑουσηθά {δαὺ 2οῸ :9ὯὯὯ8 ο8 ἤδνα βυϑογοά 

ἴσοσῃ δος 84 τϑάμοοϑ δ5 ἰδαὺ αεἰἰσραυϊοά το Νοῦυ- 
οδδάμποζζαγ ἴῃ ἰδ ἰουτίἢ οδαρίογ οὗ .δηϊοΐ, 

2. 1115 δοοισηρά δαὶ ΝοδυοςπαάηθΖΖαρ οδηηοί να 
δά βυςῖ ἃ τλδίδαν ἴοσ βϑανϑθῶ γϑδζϑβ. 

ἈΑΝΘΨΕΞΚ ΤῸ ΑϑΘΌΜΡΤΙΟΝΘ 

Ιῃ 815 οδαρίοσζ ψὰ 58.411 Ὅ6 οοηΐτοηϊοα τὶ ἰδ6 
βϑῖ6 ἰηΔ οὗ οὈ͵]θοίίοηβ δῃά δβϑουσηρίίοης ἰδαΐ μᾶνθ 
Ὀδοη οουϑίδχρά ἴὴ [86 1.5. Ῥτγοΐθϑθοσ Οόσηῖ) 15 τηδϑῦογ 
οὗ 411 [86 ατὶβ οὗ ἄδοραίθ. Ηἰἴ ρᾶροβ οὐ ᾿δηϊοῖ δὰ 85 
ἔ.]] οὗ ἰδ6 νογάς “Ὡο τῃὉσζοοῦ 15 ποοάοϑά,᾽᾿ “"“:πιροβϑῖθίο,᾽" 

“ἸΔΟΙΘΟΙΡ16," 85 δὴ 11υπλϊηδύδα τηδηυβοσίρῦ οὗ ροϊά 
Ἰοϊΐοσ δθαάβ. ϑδνοσγαῖὶ ὑ1}165 ΟἹ 8 5 ηρῖθ ρᾷρῈ 15 (86 νογά 
“ΔΡΟΒΒΙ 6 ̓̓ ορρί ογοά ὮΥ Ὠίτη ἴο οδαγδοίογίζα [86 5ἰαΐο- 
τηϑηΐβ οὗ Π8η161; βονοσγαῖὶ ἰἡπη65, (8 ρῆγαϑθ “τὸ ὑσγοοῖ 15 
προάρα᾽" ἴο σον ἰδοὶσ ἱῃοσθαϊ1Π1ν, οὐδουσιῖν, οἴο. 
Τὸ 5θϑῦ}5 8:8 Ζίηρ' ΠΟῪ βοὗ ἃ οοῃρίοτηογαίίοῃ οὗ αυϑυσά- 
1165, ΒΟ 8. ΟΟΏΡΘΟΓΙ65 οὗ ἱτηροσϑΙΌΣ 10165, σου ἢανα 
Ὀοΐοοϊοά Ῥοϊὰᾷ ον δηά Ομ σϑιίδη δἰτζο ἔοσ 2ΟΟΟ Ὑθδῖβ 
ΟΓ τόσο ἾΝῺΥ οουά ποὺ {ποὶς ἰθαγηθά τῆθη δἱ ἰθαβὶ 
Ὦδνα δῶ ἰδδὺ βυαοῖ ὑπηρβ Έσα ἱτηροβϑιο Αηά 1 
ἸΏΘΥ 8.6 τη ροβϑιῦῖο, δηά Σὲ πὸ Ὁσγοοῦ 15 πθοάβά ἴο ξῆῇῆον 
[8 ]5 ἐπ ρΟΘΘΙΌΣΠΟΥ, ὙΓὮΥ 15 1Ὁ [πδ΄ πὐ]1]1Π]1| 05 ἰο-ἄδν, ᾿ποϊαά- 
ἴῃ 5 ΒΟΙΩ6 Ο ὅδνδ ὄδνογὺ τιροὐ ἴο οἷδίτη δῇ δαυλὶ ν ἢ 
Ῥχοΐθεθοσ ΟοσηἽ δηά ἢϊ5 οοδά]ιαϊοσβ ἴὰ Κηονϊθάρο, 
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νγϑάογῃ, δῃᾶ ργϑοθ, βδῃοιυϊα 5.11] Ὀοϊονα [μοὶ Ῥοβϑὶρῖ6 

15 ;Ὧο ῃγοοῦ ποοᾶάρά ἴο οουνίηοθ Ῥχγοΐδεϑθϑοσ (Οσγῃ]]|}5 
ορροπθηίθὺ Ῥοσῆδρβ, 86 (ῃΐηϊβ, [ΏΟΥ ἄγ ποὺ ψόσίῃ 
ἰγγίηρ ἴο οοηνίηοο. Τῆθη ΨΜὮΥ αἸ] 4 6 Ὑγῖῖθ 85 Ῥοοϊ᾽ 
Ῥογῆδρβ 86 ὑέηῖκε (δαὺ ἰδ6 τη Δ] οσ οὗ ῥρθορΐβ ἰο- ὅδν 
Ὑ11 δοοορί ἰδ6 ορίηΐοῃ οὗ ἃ ὑχγοΐβθϑθοσ 85 [6 Ὺ υδϑά ἰο 
δοοδοοὺ ἰμδὺ οὗ δῇ θιροσοσ, Οὔ 8 οοιποὶ. Απηά τηοβί 
ἩΚοΙ͂Υ [6 τλϑ]οσὶ ον οὗ Ὧ15 τοαάδοσβ ν1]. Οἱ Ὅθθδὶ, 
ἐμογοΐοσζο, οἵ 15 στρδ]οσιν ὑμαὺ ἄοοϑς δοοδρὺ ορίηΐοη 85 
Δα ΒΟΥ Υ, 85 γ͵6 11 δβ οὐ Ὀθδα οὗ 86 τοσοῦ σνο 
ἀοιηδηᾷᾶ ὑχγοοίβ δῃά δ τ ]]Π}1ὴνρ ἴο δοϊάς ὉΥ ἰδ6 ον ἄδηςθ, 
Ι ἀρρϑϑαΐ ἔσοσῃ [86 ογ 1οβ᾽ οριπίοη ἰο ἰδ6 ἀοουτηθηΐαγν 
ονϊάθηοθ. Τδ6 υτῖῖοσ οὗ Τϑδηϊοῖ, ρυτροσγίζηρ ἴο σὶνθ 
ΟΠ ΘΙΠΡΟΓΘΏΘΟΙ5 (Θ5ΟΣΏΟΩΥ, 5805 (δα ΝΟ ΤΟ δ 62ΖΖαΓ 
Ἰσηρ οὗ Βαρυΐίοῃ να τοδά ἀυτίηρ 8 5ρϑοθ οἱ βανϑῇ ἰΐγη65. 
Τα ογἱυῖοβ, Ἰηἰοσρσγοῦίηρ (ἢ6 ψοζά ἴοσ “Οπλ65᾽᾿ 85 ζηθϑῆ- 
ΪΏΡ γΘΑΙΒ, 5840 [Π15 15 1 ΡΟΒ5:Ό 16. 

Ιῃ [86 ἀϊδουιβίοη οὗ [15 αποϑύΐοῃ, 1 58.411] οοπβίογ--- 
Εἰγϑοῖ, νυ βοῖδοσ δὴν τηϑη οδῇ αν 5 ογοά ἔσου βυοἢ 8 

τηϑ 655 85 (δαί δἰἰγιραϊοά ἰο Νορυοδαάηθζζαγὺ 
1 ψουϊᾶ 6 τηβδάτο55 ἢ οὔθ ψγῆο 15 ποῦ 8 βρθοΐδ ϑὺ 1η 

ἀἴβθαϑϑϑ οὗ {π6 σοτηά ἴο δἰζαυρῦ ἴο δῆβυγοσ ἰδὲ5 αστοϑο οι. 
Αἴδοσ οοηϑυ ηρ ἱ ἢ βοσαθ οὗ [86 τηοβῖ δαυϊποηΐ βρθοὶδῖ- 
πί5 ἰπ {μ6 11η6 οὗ 50-οΔ]16ἃ ᾿ηφϑηϊν, δηά [86 γοδάϊηρ οἵ 
[86 Ὀεϑὺ ψοσῖκβ οὐ ἰδ6 5:Ὀ]6ςοὐ ἰδαὺ οουἱά δ ἑουπηά ἴῃ [86 
ΠΡταγοϑ οὗ ῬΒ11Δ οἱ ρα, 1 ἢανὸ οοσηθ ἴο [86 οοποϊ βίοη 
ἐμαΐ ἔμπεσε 15 ἃ βϑῃδγαῖ δρτβοηθηΐ διηοηρ ἰῃθηλ ἃ5 ἴο {86 
ῬΟΒΒΙΌΣΌΥ οὗ δυο ἃ ἀἴβθαβο, οσ ἔοσῃ οὗ ἱπϑϑηϊον, 85 ἰδὲ 
ἢ ποῦ ΝΟ μδάμοζΖΖζασγ 15 βαϊά ἴο αν βυαβοσγοά. 
Ὁ. Η. Τυῖζο, ἴῃ δΐ5 διοήοπαγν οἵ Ῥεγολμοϊορίοαὶ Μεϊοΐτο, 
ῬΆΡΘ 5, 5805 ἰδδὶ 

[δ οοτρϊοίθ 1ο958 οὗ ροσβοηῃδῖὶ ἰάθηθον, δηᾶ ἐδα οομνιοίοη 
οὗ Ῥεοΐησ ομδηροά ἰηΐο οὔα οὗ [δε ἴονγεσ. δηΐτηδἷβ, δοοοσα- 
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Ῥδηϊθά ἐσγθαιπθη ιν ὉΥ ἃ οογγοϑροηδίηρ Ὀα]οξ οὐ ἰδ ραγί 
οὗ [6 ὈοΒοϊάθβ, 15 οὔβ οὗ [86 σχοβύ σοσηδυϊδαῦϊο ἔδοῖβ τ Ὠϊοἢ 

[86 Ὀϑυοδοϊορίοδί Ὠἰβίοσυ οὗ δα σᾶοϑ τονϑϑῖβ. 

Ιὰ [86 ατγίϊοῖα οὐ ᾿γοδη ΓΟΡΥ, ρᾶρα 752 οὗ [86 58:6 
ἀϊοϊοηδγν, Ὧ6 οἰϊο5 ἃ νγ6]-δοογράϊξιοθα οαδ6 οὗ ἃ ὕχδ γῇο 

ἸτΔΡΊΠΘΩ Ὠἰτη56 1 ἴο Ὀ6 8 ψοΐέ, δηά δἰϊογυρίθα ἴο δοΐ 
11κ6 οὔθ, 85 ἰδἴδ δ5 1852 ἃ. ἢ. Τῶδ ὁδδ86 15 ἀδϑοσί δά δ 
Ἰεηρσίῃ ὉΥ ἰδ Ξυϑἴοσγοσγ᾽ 5 ρ;γϑιοίδη, 8 ΕὙΘΏΟὮ βρθοίδ δὶ 
οὗ ποῖΐθ πδιηθά Μοσρῖῖθ. γσ. Οδβαρίη, νῇο νγχαβ {]] 

Ἰαϊοῖν δὖ [86 μοδά οὗ [π6 Ῥεηηξυγίνδηϊα Ἡοβριϊαὶ ἔοσγ [86 
ἴπβδαῆθ, ἀθῆτποϑ ᾿ϑϑΉΥ 8δ5 8 “Ῥγοϊοηρβά οἤδηρο οὗ ἃ 
ΤΩ 5 ΟΓΙΏΔΙΥ ΜΑΥ οὗ [ϊηκίην δηά δοίϊϊηρ, σοϑυϊηρ 
ἔτοσῃ ἀϊβθαξθ.᾿᾿ἠ Ὦγ. Οδδρίη βαγϑ [δαὶ 6 Ὀεδὺ δγίϊοῖθ 
ὭΡοῦ ἰδο ἱηϑαητν οὗ ΝΟ δάπηοζΖζασγ οὗ 1] οἢ Ὧ6 κου 5 
15 ὁπ ὃν Ὁ. ΕΚ. Βυυτοῖϊ, Μ. Ὁ., οὗ Βιηρβειυρίου, Ν. Υ,, 

ἰῃ 16 Αγιογίσαμ «]ομγηαὶ 9} 1πραρτίν ἴοσ Αρσίΐ, 1894, 
Ῥᾶρο5 492-504. [πη {ῃ15 τίϊοῖο, Ὁγσ. Βασγοῖ σαν 5 δλοηρ 
οἴμος ἰῃίηρϑβ οὗἨ ἱπξογοδὶ Ὀδασίηρ οὐ οὖσ βυδ]θοῖ, 85 ἴο 

ΨΈΙΟΝ ᾿νγὸ γοΐοσ [86 σοδάοσγ ἴο ἐπα νοΐϊυσῃβδ οἰϊθά, [δὶ [86 

ἔουτί οὔαρίοσγ οὗ Τϑδηϊοὶ οοηΐδίης “οπα οὗ [88 τηοβῖ 
Ὀοδαιυα] δηά δοουγαΐθ ἀθβοσγιρύϊοης οὗ [86 Ῥγοιοηϊ!ο:, 
{πῸ οπϑοὶ, ἴθ οουζβο, δης {π6 ἐοσγηϊηδίζη, οὗ ἃ οδ56 οὗ 

ἱηβαῦλν [δαὶ 15 τοοοσγάθά ἴῃ δὴν ἰδηριαρε᾽ ᾽ (Ῥ. 504). 

Νοιδίηρ οἂὰ Ὅα σοῦ ἴο Ὡδίασα δηά {6 ἀδἱν στδηϊ- 
[οϑίαίϊουβ οὗ 86 ἰῆβϑαηα θδῃ ἰδ δοοουηΐ οἵ 86 σϑοονοσυ 
οὗ ἰδ6 ἰἴσηρ; [δε οοὐυΐηρ οαὐ οὗ οἴδοβ, ΟΣ 5611. ϑογρίίου; 
[86 τοΐϊασῃ οὗ απάδοτοίδηδίηρ; δηᾶ ἴῃθη 8. μοαζὶ ονοσῆον- 
ἱησ τὰ (μδηϊκέ 655 (24., Ὁ. 504). 

ΑΞ ἴο ἰδ6 Ἰπρ᾿β οαύϊηρ ρσϑαβθ, 86 5805: "Ἔἢκδ δἷϑ 
δταβϑ---ἰῃ ᾿ δίίοι οὗ [86 δηϊσηδὶ Ὧδ6 οἷαίτηοά ἰο Ὀ6---ἰῃ 
ἑγηϊϊαϊίοη οηἷν--ταβ ἰῆοθθ ὩΟΨΤ ψῶο ἰδὲηῖς ὑπὸ ν δῖα 
δηϊτηδῖς οαΐ 1ῃ ἰπδϊίοη οὗ ἰΐδθθ δηϊσηδῖς, Ὀπὶ οεὃ- 
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ἰδέ Ὡροῦ 86 ἴοοά οὗ πιδῃ.᾽ - τ. Βυγτγοῖ δΐηῖ, αἷϑο, 

ἐπα ἰδ ἰγοαίσιθπὶ δβοσζγάραά ἴο {πὸ ἱίηρ γγὰ5 [86 Ὀοϑδὶ 
ῬΟΞΒΙΌΪΟ; δηά δαὶ δ6 πον ἰογροί, ἀυσίηρ (86 Ἰοὴν 
Ῥοσίοά οὗ 815 πιοηΐδῖ οοηξαβίοη, [δῦ ἮΘ6 γγὰ5 5011 Νοῦυ- 

ομδάμοζζασ, κίηρ οὗ Βαρυΐίου ((4., ὈΡ. 502--3). 
Ἐορύϊηρ (π15 ραγὶ οὗ οὐυῦ οαβθ, ἔμθη, τ [86 ἰδϑι- 

ΤΏΟΠΥ οὗ ἰδ656 ποίθα βρϑοίδ θῖβ, γα Ὁσγοοθοά ἴο {86 
ΒοοΟΠά αποϑίίΐοη, 85 ἴο ψβοῦμοσ Νοθυομδάποζζασ οδη 
αν διά ῃϊ5 ἀϊθοαϑθθ ἴοσ βενθῇ γοδασβ. Τῶδ τηθάϊοδὶ 
δχροσγίβ, 85 6 ἢδνα 566 ῦονθ, σαὶϑθ 20 αιδϑύϊοῃ 85 ἴο 
[6 ῬοΟΒΘΙ ΣῪ οὗ ἃ τηδη 5 βυβοσίηρ ἔσοσι (815 ἴοστῃ οὗ 
ἸΏΒΘΏΣΟΥ ἴοσ βοῇ γϑαῦβ; Ὀπΐ [6 Ὠἰβίοσίοδὶ οσι οβ 
Βαανα σγαὶϑοά [6 ψιοϑοη 85 ἴο τ βοῦδογ [86 τηοπυτηδηΐαϊ 
δνϊάθηοθ ροστοϊῖβ ι15 ἴο Ὀοΐΐθνα ἰδ ΝΟ δάηθΖΖαγ 
ΟΔΏ ἴοσ βονθῇ Ὑδδῖβ ὅδνθ Ὀδθῇ ἱποδρδοι δίθα ἔσγοπι 
ἀἰτοοῦηρ [86 αϑαίτβ οὗ σἰαίϊθ. Βεΐογα δοηϊοσίηρσ ρου [ἢ6 
ἀϊβουδπείοηι οὗ [85 βδιιδ]θοῦ ἔγοσι ἰδ 6 δἰδίοσιοδῖ ροϊηῦ οὗ 
νίονν, γα ναοῦ ἴο ΘΧΡΣΟΞ5 ΟἿσ ἀἰβϑθηΐ ἔσοηι ἰδ δἰδίθαχοηΐ 
τηδάδ Ὁγ ̓ γχσ. Βυτγτγεῖ! 1 Ὧ15 δσίϊοϊθ οἡ “ΤΈδ Ιηϑϑηθ Κίηρς 
οὗ ἐμὲ ΒΙΡ]6,᾽ οἱϊοά αρονϑ, ἴο ἰδ. οβδοῖ ἰῃδὺ “Ἴδε 'ηρ 
ΤΏΔΥ αν ὑβουρδῖ μα τγὰ8 82 ΟΧ, Ὀιὺ τὺ ἢανα Ὀδθῇ Ῥδσ- 
ἔδοῦ γ᾽ β8η6 οὔ οἵδεγ σηδίϊεσβ." 116 ψὰ σνουϊά ποί 
ἀορτηδοδιν ἄδην [δα δῇ ἱηϊεγρτγοίδιίου οὗ {π6 Ασγαπιαῖς 
ἱτηροσέδοι ἴοσπιβ οὗ ἔπε νεσῷβ ἰουπά ἴῃ νεσβεθ 31 δηά 
42 85 Ἰτοαυδηΐδονεοβ σαῖβογ ἰῃδη ἱηοορύνοβ, τοὶ 4]1οὺν 
οὗ [Πϊ5 νίοτη; πονοσίβοὶθϑϑ 6 ἀζὸ ἀδοϊ θαυ οὗ μ6 ορἱπίοῃ 
[δαὶ ἐμα ἰσδῃϑ αύοῃ οὗ [86 ΕἘΠΡ 5Ὦ νογβϑίοηβ 15 οοσγζοοῦ, 
δηᾶ ἰδαὺ ἐδ υτϊογ τηθδηΐ τ115 ἴο υηδοτοίδηα ἰπαῦ Νε- 
Ὀυςδαάηοζζαῦ δά ποῦ ΤοΓοῖν 8 πποηοπΊδηϊδ, ΟΥ̓ ΟΓΔΖΘ 
Οὔ οὔθ ροϊηΐ, Ὀαὺ ἰδπαῦ 6 ψδβ σεηδογοά οοζαρίοἰοϊν 
ἱποαρϑῦῖςα οὗ οοπάπιοίίηρ [μα ρονεγησαθηΐ. μδι οἴδμογ 
56ῆ86 οδὴ 6 ριεῦ ὕροῦ ἰδε σψογάβ, “ἼΒ6 Κίπράοηι 15 

ἅἀεορατγίεοά ἔσοτι {866} 
τ ταρασγά ἴο [δϊ]5 αιορίίοη, ἴδοα, ἐ τδὺ δ 5δϊά: 
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(1) Τβαὺ τα ἰγϑηβίαϊιοη "'βονθῇ γϑδῦβ᾽" 15 Ῥοβϑιθίθ, 
Ὀυΐ ποῦ ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΥ οογγοοῖ. ΤΏ τοσά γοηδοσοά κι υθδῦθ ἢ 
15. οὺ (6 ογάϊηασν τψοσζά ἴοσ γοασ (λαμα), Ὀαπΐ 8 νογά 
Μ ΕΟ τηθβη5 τ γον 8 ἔχϑαά οἵγ δρροϊηϊοά σης (τῶάαπ 
οὗ “αἄαη). Τῇ βϑϑζ}β ἰο Ὀ6 ἃ νψοσζά οὗ Βαρυ]Ἱοηΐβδη οσί ρίῃ, 
τηοδηΐηρ “Πχϑά ἰὑγηθ,᾽" δηά 15 δαυἱϊναίοηξ οὔζθη ἴο [86 
χοροῖς ζαΐγοβ. Τὰ Ἐ. (Ὁ, Τδοσυρβοη β Κθρογίς οὐ {δὲ 
Μαρίοίαηδ αμπὰ Α»ἰγοίορεγς οὐ Νίπευοες απὰ Βαδγίοη, 
ὨΌΤΩΡΟΓ 251, ον. 323-60, νὰ σοδά, “16 ηοῦ [86 Ἰσηρ βοἱηΐο 
[86 βἰσθοῖ οὔ 8} ον] ἀδυ, 0] [86 (πα ((αάἀαη) οὗ .ἰ86 
ΟἸΘΏ Ὧ85 ῬὈαξϑϑοά. ΤῬΤδδ οὔγϑῃ οὗ 8 βίδ δϑίβ ἔοσ 4 ἔκ] 
τηοη ἢ. ἢ: 

Τὸ Ὀ6 βιυζα, [86 οἷά νετγβίοη οὗ [86 ϑανοηΐν στεημοσβ [818 
Ῥαββαρθ ὉΥ “'βενθῆ γϑαζβ᾽᾿; Ῥαΐ [Π6 νογείοῃ οὗ ΤἬθοάδο- 
ἰΐοῃ 85 “δϑνϑῇ βϑδϑοῃβ᾽, (ζαϊγοῦ, [ἢ 1,Αἴη αϊραΐα 888 
ἐερίρῥογα, διλὰ τῆς Αταῦῖο 8ὰ5 “ {1π|65᾽ ('σφρημαϊη). 

Βευῖ ὀνθη ἰξ 1 6 Ιηπϑίοά Ὡροῦ ἰμδῦ 1 βΒδουϊ]ἃ Βογα Ὀ6 
ἰηἰογρσζοιθα 85 θδηϊηρ “ον γθαγβ, ΜὮΥ οδὴ 1 οὶ 

Ὀ6 ἴαΐκοῃ 1 σα γ Τῆα ΟὨΪΥ βοισοθβ οὗ ῃξοστηδίϊοη ἃ5 
ἴο [86 τεαίρῃ οὗ Νερυςδβδάηθζζασ νοῦ 6 Ῥόοβϑοβ5 οὐἵ- 
51:96 [86 ϑογίρίυγοθ, ἀσὸ βδοζηδ οοηίγαοῦ [16 5, βοῦθ 

Ὀυϊ]ηρ ἰϑοσιρώοηβ, οὔθ ἰβίοσιοδὶ ἱηβοσιρύϊοη, δηά εἰχ 
ΟΓ ΤΏΟΓΟ βούγορϑ Ὀδϑοηρίηρ ἴο ὑχοΐβηθ Ὠἰβίοσγυ, 81] οὗ [8656 
Ιαβὺ βουγοοθϑ οοηγηρ ἴο 08 δ βοοοηά ἢδηά, ΤΆμ5, οβο- 
Ῥδα5 οἰΐο5 (1) “86 δγοδίνεος οὗ [δε Ῥμϑηϊοίδηβ᾽᾽ δ5 βαυίηρ 
οοποοσηίην ΝΟΡυΟΒδάηθΖζΖζα ἰμαῦ 86 οοπαποσγοά 41] 
ϑυτία δηά Ῥῃθηϊοια δηᾶ Ῥθρδῃ [86 βἷορε οὗ ΤΎσο ἴῃ 18 
βανϑηϊῇ γϑᾶγ δῃά οοπίϊηποά [86 δίορα ἴοσ [ἰσίθοῃ γϑαγβ; 
(2) Ῥμεϊοβίγαϊαβ, 88 σλϑη οηΐηρ ἴῃ 815 Βἰϑίοσυ [86 5ἷδρθ 
οὗ ΤὙτο ἴοσ ἐδισίθοη γϑασγβ; (32) Μεραβίδβοηθϑ, 85 ὑσοϊθηά- 
ἱηρ ἴο Ῥσονθ ἴῃ [86 ἔουτίδ Ὀοοῖς οὗ ἢἰ5 15 απ Η σίου 
ἰῃαὶ Νορυοδαάηθζζα ψὰ8 ϑΌροῦοσ ἴο Ησγοιῖοβ ἴῃ 

: ἐΘΠΔΙΤΌ 858-28 5ύ---Κὰ 16 08.88.8 (4) δή 86. δη-8ι. ε.8 ἱξ 1 (5) 1ξ- 
εἰ -ἶκ (6) ἐπεὶ 588, [κα κεῖ Ὁ 8.-ἱ δγαῇ υσὰθ.""} 

:9 
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Βίσο:ρ ἢ δησ [86 ργοδαίῃθϑϑ οὗ δἰ5 οχρίοὶ[β, δῃά 845 βαυϊῃρσ 
1ῃδὺ ΝοΡιοδδάηοζζασ οοηματοζοά 8 ρτοδὺ Ῥαζὶ οἵ [λῦγα, 
δηά ΙΡογία αἷϑο; δηά (4) Τ᾿) οοῖθϑ, 85 σ σ ῖυ σι ]οηηνσ 
ΝΟΡυΟΒμδάμοζζασ ἴῃ ἰδ6 βϑθοοηά Ὀοοϊκς οὗ 815 Ασοομηὶς 
οἵ Ῥεγεία. ἼἸὸ ἰδοϑθα συ 6 δάδεά (5) ἴδε δοοουηϊβ 
ψ Ποῖ Τοβορδι5 885 ἰδίκοη ἔσοσι Βοσζοβῦβ, δηά (6) ὑποβθ 
ὙὮΏΙΟΣ Ἐϑ 5 δ85 ἰαθῆ ἴσοη Αργάθηιβ. ΤὮθ56 
1αϑῦ ὕνο Ῥοιῇ τοΐοσ ἴο {86 111η655 οὗ ΝΘ μβδάηοζΖΖζΖασ, θα 

δῖνα 05 πο ποῖβϑ οὗ σῃβ (ΏοηΘ δ ἰϑαβί 85 ἴο [δε ἰρηρί οὗ 
[86 11.655) ὑβοιρῇ 6 ἄο ἱτιρῖν ὑμαΐ 10 οοσυγγοά πραγ 
[86 δηά οὗ 15 τοίρῃ. 

ΤὭαο οοπίγδςος ἰδο1ο5 ρῖνο 15 )ο ἔδοίβ 45 ἴο [86 ὑσχῖναΐα 
ΟΓ Ρυδί!ς 6 οὗ ΝορυοδαάδηοΖζζασ, ὅχοορύ ἴο ἱσαρῖν ἰδδὶ 
106 τορι ΐδγ στο ΠΘΓῪ οὗ σονογησηθηΐ δ Βαρυΐοη σῇ 
οὐ ὐϊηϊοσγρίθαϊν ἰὨγουρδουῖΐ 815 τοῖρῃ. Τὶς ᾿τ ]1- 
οδίϊοῃ 15 ραϊμογοά, βονγανοσ, ἔσουῃ π6 ἕδοὺ δαὶ ἰδ6 
1165 ἀτὸ ἀδϑά οουϊϊηπουϑῖν [ὰτουρδουΐ Ἔν σ οπα οὗ 
86 42 γϑδῖβ οὗ 815 στείρῃ, ἔγογῃη 604 ἴο 561 Β.6., δῃά ποῖ 
ἔτοτι ΔΥ ἀϊγοοῖ 8115οη5 ἴο [86 ρΡοΪΣο41] ὀνοηΐβ οὗ [86 
Ὀση6. 

ἈΑοοογάϊηρ ἴο 1,δηράοι, ἐἤογα 15 Ὀυῦ ομο οὗ 86 Ὀυϊ] την 
ἡηβοσιρύίουβ ἰῃαῦ βϑῃουᾶ θὲ ρυῦ Ὀούγνδθῃ 593 δηά δῦο 
Β.Ο., 8δηἃ ΟὨΪΥ ἰζγοο Ὀοΐνθοῃ 580 δηά 561. ΤὮ6 οπθ 
Βιβίοσιοδὶ ἰηβογιρίίοη ψϊοῦ τ Ῥοββθβθβ σϑοοσάβ ὑῃ6 
1ηναβίοῃ οὗ Εἰρυρὲ ἱπ [86 2708 γεαγ οὗ ΝεορυςδδάῃθζΖζασ, 
ἰμαὺ 15, ἸΏ 567 Β.., Βεΐογα [86 ἐχρεάϊϊοη ἴἰο Ερυρί 
ἴοοῖκ ρίβδοα, Νερυοβδάμῃθζζατ ΤΏΔΥ, [07 αἱ τοὸὸ ζησι 
ἔστοσηι ἰδ6 σηοηστηθηΐβ δηά οὐδοσ βουζοθθ, αν Ὁθθα 

ἱηοαρϑδοϊϊαϊβα ἔογ βονθῇ γϑαῦβ ἰξγοιρῇ ἱηθαηϊγ. 1 
ταὶ 6 γν611 ἴο ῃὩοΐο, αἷϑο, ὑβαὺ ἰῇ δῇ δάάϊυου δ ἴδ 6 
Ὀορίπηΐηρ οὗ [μ6 ϑορταδρίηῦ νογβίου οὗ [6 ἔουγι ομδρ- 
ἰογ οὗ ᾿ϑ.δηϊοῖ, 10 15 βαϊά δαὶ ἰδ ἄγοδιι οοοιυγγοά 1ῷ [δ 6 

181} γοὰσ οὗ Νοῦυομδάηοζζαγ, (δαὶ 15, ἴῃ 586 ΟΥ 587 
Ὡς. Α5 ἰδ ᾿πβδηῖν ἰ5 βαϊά ἴο βανα οοχηγηθηοεά ἃ 
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γεασ ἰαίος (Ώδη. ἱν, 29), μὶ8 τγουϊἹά πηαῖτα (δ6 ἀϊδεδβϑα 
ἴο αν οχίθηδοά ἔσοτι 586 (5) ἴο 580 ΟΓ 579 ΒΚ. Νο 
Κηονῃ ΟὈ]δοίϊίου οδΔη ὍὯδ σηϑάδ ἴο {656 ἀδ΄65. 

ΤΠ 15 τησνοίους μον τη οἢ Βογίμοϊϊ δηά οἴμοσβ ᾶνα 
τοδάσς ουοἵ οὗ [μ6 ἴδοὶ πὶ Βοζγοβὰβ ὅοθϑ οῦ Ἔχ σγοϑϑῖν 
8 ὈΓγθοΙ βου τηθηϊίοῃ ἰῃ6 τηδάπη655 οὗ ΝΟ ΟΠ Δ Π62ΖΑΓ. 
ΙῈ [86 Ἔχοογρίβ ἔσγοπι Βοσζοϑῖιβ 1 Οἢ Βανα Ὀδοα ργεβοσνοά 
ἔοσ υβ ἴὴ Ποβορδιβ δηά ΕυβοΌϊι5, 1 15 5δαϊά ἰδδὶ Νεῦυ- 
ομδόηοζζαγ ““βανίηρ [8]]1|6ὴ ἰηΐο νγθαΐίζηθββ ἀϊοά."" ὙΨῈ116 
να νου ποὺ αὔρα ἔσοσῃ (815 ρῆγαβθ, 85 Ἡρηρϑίθη- 
Ὅογρ ἀϊἸά, [μαὶ Βογοβιβ ἰἢπ15, ΘΟ Ρ ΒΟ ΞΟ] 811 85 10 τογα, 
Τοίοσβ ἴο ἴδ6 τοδάῃρϑβ οὗ Νορυοδδάηθζζαγ; γαῖ, οἡ ἴδ6 

οἴδμοσ ι8ηά, 1 15 αρϑυγά ἴο δϑϑογί πα, Ἰῃδϑυγοῖ 5 

Βοσοξίβ, ἰῃ ἴδ6 ἔθ νοσάβ οοηοογηίηρ ΝΟ δάμῃθζζαγ 

ὙὮὨΙΟὮ ἤδανα οοσὴθ ἄονγῃ ἴο 15, ἄο65 ποΐ βἴϑδίθβ Ἔχ γοσϑὶυ 
ἰδαὶ ΝοΡυοδδάηοθζζας δά Ὀδοη τηδά, ἰῃδὺ ὑμποσγοΐοσγα 
ἮδΘ ὩΟΝῸΣ γγὰϑ δά. Ἐν 1 Σΐ όσα ἰσιθ, 85 Βοσίμοϊ ας 

δϑϑοσγίβ, (δαὶ Βογοββ ἵκζηδθν ποίδίηρ οὗ δἰ5 πηδάμιοϑϑς, (5 
νου ποὺ ὑσονα [δῖ Ὧθ δά ποῖ Ὀθθῶ σωδά. ἘῸγ 10 15 
αἰσηοβῦ οοσγίδίη ἰδδὺ [μ6 Βαννυ]οηΐδη βούυσγοοβ ἔσοση νοῦ 
Βοσγοβίβ ἀδγίνεά ἢϊ5 ἱηξοσγηδίίοῃ σψοιϊά οοηΐαίη ποίδίηρ 
δϑοιϊξ [ῃ15 σγοδῦ οδίδυνγ. Ῥθϑορίθ πονὰσ ἤανα οὐ ὑδμεὶγ 
τηοηϊτηδηΐβ, δά ΝΟΥ ἴον ἴῃ ἰποῖσ σοοοσγάβ οσ διαϊοῦ!- 
ΟΡΓΑΡὮ65, [86 τϑοοσάβ οὗ ὑΠ6γ νοθβ, οὕὐἱγηθϑ, οσ ϑδῖ- 
Ὥ6Ξ565. 6 Οὐἴῆοου δηά Ἐοιβϑοδα, οδοῦ ἴοὸσ ἃ γϑᾶάβοῃ 
Ὀεϑὺ αονχῃ ἴο ὨΙπιβοῖέ, Ῥοσίγαυβ 1 πὸ ᾿ἰΐοσγασν βου 
ψδὶ τηοϑὺ πλθὴ νοι]ἃ οοῃοθδΐ, ονϑα ἱξ ἴσα. Οονροεσ, 1 
οΟΤάοσ ἴο δχαῖὶὶ ἰδ6 σγϑοδίῃμϑεβ δῃά ροοάῃρϑϑ οὗ αοά, τοΐθτβ 
ἴῃ ΟἿ οὗ 15 ΡΟΘΙΏ5 ἴο Ὧϊ15 τηδη655, 1.ϑὺ 85 ΝΘΟΌπΟΠ Δ ἄη6Ζ- 
ΖΔΓ 15 5814 ἴο αν ἄοῃε ἴο 15. Βιῦ [86 τγϑδίκηθϑϑοϑ 
οὗ οὖ ἔσο πᾶβ δηά οὗ σγϑδῦ θη 87:6 στη δου ἰηϊοσσοά ἢ 
ποῦ Ὀοηῃαθβ, δη γὲὸ βρϑαΐς ;ο 11] οἵ [86 ἀδδά. Ομ 
νοιϊα βϑαγοῦ ἴῃ νδίῃ ἴοσ ἃ ἰουγρβίοησ σοοοσγάϊηρ ἐμαὺ ἰδ 

ἱητηαῖθ οὗ [6 βορυΐομοσ βαάᾶ Ὀδθοὴ ἔοσ βενθὴ {{π|68 
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(σβδζβ ογ σηοῃ 5) ἴῃ δῇ ἰηβϑδῆθ δου ση. Βαγοβίβ, τσὶ ΐ- 
ἷῃσ ἃ ἰϑύοσυ οὗ 895 οὐ οομηίσνυ---ἰοσ δοοοζγάϊηρ ἴὸ 
]οβορῆυβ “86 νὰ ὉΥ ὑἱτί δ 4α Ομβαδίοδη""--πνουά 
ὨδὶΤΑΙΪΝ σπαρὺ ἴο βοξζζοη ἄονγη [86 οὔδαγδοῖοσ οὗ [88 
οδἰδυνν νοῦ Πδά Ῥεοΐβ]] 6 [86 στοδίοϑὶ οὗ ἰδ ΟΒδί- 
ἄεδδῃ Κίηρβ. Η5 ποραῦνα ὑδβδυσωοηνυ, ὑβογεΐοσγο, πγαβῦ Ὀ8 
ἀϊδοουηίοά, δηά, 1 δῷ Θυρμουγϑοϊς σβη ΠΟΥ οὗ βρϑθοῦ, 

Ἦ15 Ῥῶγαϑο “μανίην [81]16 ἡ πο 8. τγθδίκ 655 ΣΔΥ νγ 611} 
Ὦδνο τοζοσγοά ἴο 815 τηϑδάηθβϑϑ. 

Βαὺ 54ὺ5 Βεσίδοϊάϊξ δραίῃ, 

15 ἰ ογοάϊθίθ ἰμαὺ τυιϊδουῦῖ ΔΏν βοσζυρῖθ, ΟΣ δὴν ἴδθασ οὗ ἃ 
Τοΐδρϑα, βοἢ 85 δοοοζχάϊηρ ἴο οοσζωσηοι δχροσίθηςθ ἰῃ ἀ19- 
Θ4565 οὗ (ἰ5 Κιηπᾶ τηοβὲ ἔγοαπθηι  οσοῦτσβ, ἔβοῪ σψνουἹά 
Ἦδνα οηϊγυβίοά ἴο [6 δδηδΞβἉ οῦ ἃ τδι ὑπαὶ δαά ἴῖΟΓ τιϑην 
Υϑδτ5 Ῥδ66: Ὀογοῖ οὗ 15 τθᾶβοι [86 ΣΕ 5 οὗ ρονοσγωσηθηΐ, δπά 
Ὁδογουι ἢ (86 1ἶν65 οὗ ΣΊΔΩΥ τα ]]Π]Π}ΟὉ}5 οὗ ροσβοηβὶ. ... 
1 Νορθυοςδαάηθζζασ Ὀδοασιθ οσαζὺ ἰπτουρἢ ἀϊποοηπίοηΐ 

(ρει) δᾶ ἀϊςισαοοι, ψϑδὺ σοράοσς ἰδῇ δ ἀϊά τοὶ 
σοτησαϊ βυλοῖάς 1 

Τῆς Βγϑὶ δϑϑυυυρίϊοη όσα 15 ἰπδῦ ἐπ6 τογά ζοσ {τ} 6 
ταῦ τθδῇ γϑαγ; Ὀκὺ γγὙὰ αν 6 566 δῦονο ἰδιδὺ ἐΐ ζγθδῃϑ 
ΒΤΩΡΙΥ ἃ ἔχϑά {π6, δῃά (δαὶ 1 Αϑϑυτίδη ἱΐ 15 ἀδβηρά 
ἷἱῃ ΟΠ6 οᾶ56 δὖ ᾿ἰϑαϑὺ δ5 στηϑδηΐηρ 8 λους. [0 15 ἴο Ὀ6 
8814 εἷ5ο, [πδὶ, 45 δίνη βαυϑ, ὑμοὶσγ ὁρι οι 15 ὑσοῦ δῦ ϊθ 
Ὑ20 (δὲηῖΐς (μαὲ [86 πυσ οΓ δουο 15 ̓ μἀθθηϊΐΐο, ἡ, 6., τὩὉ1] 
8 ἰἸοηξ ὑτη8 84 ραϑϑϑθά, 
ΤΩ6 βϑοοηά δεϑδυσηρίίϊζοη 15 ἰμδὺ ἰωϑβδηθ ῬΟΥβοῦβ 816 

σψοηῦ ἴο οοσησξ βυϊοϊάθ; τ ΏΘσθαϑ, 85 ον σοῦ Κηοννβ 
ἔσοσῃ δῖ5 οι Κηονίεοαρο οὗ [Π6 ἰηβδηθ, Ὀπὺ 8, ΝΟΥ 5118]] 
Ὁτοροσίοι οὗ ἔδθγ ἀδοῖσα ἴο οοσησοὶ βυϊοϊάα. 

Τῆο ἰπἰγά ἀβϑυσρθοη 15. δαὶ 86 ρονοσῃγηθηΐ σοΔΥ 

: Ορηῆῃ. ο θαη., ὉΌ. Δ01-202. 
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ποὺ Ὧδνα Ὀ66Π οδττιθά οὐ ἴοσ ᾿ἷἴπιὶ ἀυτίηρ δἰ5 ρογίοά οὗ 
1581 γΥ7. Δοοογάϊηρ ἴο νοζβα 26 (32 ἐπ ἰῃ6 Ασδῃγδίο) 
Ἦϊ5. οοηδοίοσβ δηά ἰοσβ Ὀθρδῇ ἴο οοηϑιῖῦ Ηὖτῃ αραΐη, ἃ 5 

ΒΟΟΙ͂ 85 Ἦὶβ τϑοδϑοῦ Ὅδρδη ἴο σοΐσσῃη. ΤΏ18 ἱτ 1165 
[δα ον δδά οοηδυοίοα ἰδ ρονοσγηηιθηΐ τἱϊπμουῖ 
οοηϑ] ηρ Ηῖτη, 50 ἸοηΡ 85 Ὧ6 τγχὰ5 ἱποδρϑοϊ διϑαά Ὁν 15 

ΤῊ ἔουγίξι δοβασηριοι 15 (μδὺ δῇ ἰπβδῆθ ρεσβοὴ ψουἹά 
ὨΘΟΘΘΘΑΓΗ͂Υ 6 ἀεροεοά, ϑυςοῖ 4 ἀδροβιθύίοη Ὧ85 δδρ- 
Ῥοηρά δ ὑσηθϑ ἴῃ [Ὧ6 Ὠἰδίοσυ οὗ [86 νοσὶά, ἰδδὺ 15 ἴσα; 
8η4 ὄνθῇ 8 νἱοΐθηΐ ἀδροβιϊίοῃ γοϑυϊ την ἰη [86 ἀραίδ οὗ 
16 τυΐοσ, 85 ἱπ 6 οδϑὸ οὗ Ῥδϑι! οὗ ΒυΞ5ῖα. Βιυΐ ἴον 

αρουϊ (μ6 Οξβαῦθ, δῃὰ ὅδογρα ΠῚΙ οὗ Ἐωρίδηά, δηά 
Κιηρ [,οὧὐβ οὗ Βανατγίβα, ποῦ ἴο σιθηϊοη 8 ἄοΖο ΟΓἉ ΤΏΟΓΘ 

ΟἴΟΙ5 ὙΏΟ ΤΥ τοοϑῦ οδαγι Δ Όἷν δηά ΤΟΘΞΟΏΔΌΪΥ Ὁ6 
δά)υάροά ἴο αν Ὀδθθῃ ἰὔββηθ, δῃηά (δδὺ ἠοῦ ἴῃ δῇ 
ἱπηοοῦουβ 56ῆβθ, Ὀμπΐ νἱοϊθνγ δηά ουϊγαρθουϑῖν δηά 
Βοσο}Ὲὃν ἰηϑαηθὺ ΜὰΑΥῪ τοῦ ἃ τστορϑηοῦ ἤανο ὈδοΏ 

ἀοοιηδᾶ ὑγοίοσαϊθ ἴο 8δὴ Ετν:]- Μογοάδοξς, οσ ἴο ροβξϑβί]6 
δηδγοῆυ 
Το δῆ δοσυσυρίίοη 15 ἰπδῦ δῇ 1ηϑδηθ ροσβοῇ ψνουά 

Ὅδ Ἰοοϊοά τὩροῦ δηά ἰσϑδαίϑά ἰῃ δηοίθηΐ ΒαΌυου 85 βίιοῇ 
δ ΟΠΘ σὶρ ῬΟΞΘΙΟΙΥ 6 ἰγραίθά ἰῃ τηοάδσγῃ ἘΠ τΟΡΘ. 

'Βαυΐ νὰ τηυβῦ τοηθῖροσ ὑπαὶ ἰῃ δηϊαυΐ 6 Κίηρ νχὰϑ 
οὔξοϑῃ Ἰοοκεά Ὡροῦ 885 8 ροά δῃά : 98 010} 85 ροββϑϑβϑβίοῃ ὮΥ͂ 
8. δοά. 

γε τοιδῦ τοῦ δ βυγρτίϑεά [5Ξαγ ΕἸ 56 1.15] 16 [86 ατθοϊς 
Ηἰβίοσαηθ, ΟΣ (86 Ομαϊάρδηβ, οοῃοθαΐ 16 ἀἄϊϑοδαϑθ, δηά 

τοῖαϊα ἰδαῦ δ6 νγᾶβ ἱπϑρίτοά, δῃηά οδἱὶἹ ἢῖ8 σιδάμεςϑ, οΟσ [86 
ἄσιλου ὉΥ ψὨϊοδ Ὧ6 γγὰϑ ροβϑθβϑοά, 8 ροά. ἙἘὸσ ἰΐ ἰ5. [868 
ουβίοχα ἰο αἰἱγιθαΐα βυοῦ ὑδῖηρβ ἴο ἃ ρσοά, δῃά ἴο “411 ἀστοη5 
σοάς. 2 

Σ Οἴγοπ. γῆ.) Ὁ. 61. 
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ΙᾺ δοοοσάδηοα τὶυ (8ὲ5 Ὀο]οῦ γα οδῃ υηδογοίδηδ ΜὮΥ 
ΑὈγάδημβ σγοϊδίθς (δῦ [86 Ομδίἄθδῃβ βαϊά [δαὶ Νεῦυ- 
οὐδάηβζζατ δανίηρ δϑοθη θα ἴο [Π6 γσοοῦ οὗ 815 Ῥϑΐδοθ 
ὈδοδηΘ ἱῃερίγοα ΟΥ̓ βοὴ ροά. Βαευΐ ποῦ ΟἿΪΥ ἰΏββη6 
Ἰίηρβ, Ὀαὶ 411 Ἰίηρβ, σσοσα οοῃεὶοσγϑοά 1ῃ σϑην οομηύσίθβ 

ἴο 6 ἀϊνίπθ. 80 Σΐ νγὰβ υυἱτὰ [Π6 Ἰτρβ οὗ Ερυρί. 80, 
8ἷ5ο, τυ 86 ϑοϊδιυοϊαὰ ᾿εἱηρβ οὗ Βαρυίοη. Βθοδίβα οὗ 
ἴπ656 Ὀο θῖβ, Ὀσοῦδοϊν, 86 βυρ]θοῖβ οὗ Οδζωῦυϑοβ 50 
Ἰοὴρ δηδιυγοά 5 ταρὶπρ τλδ 0185. 

ΤΒΘ εἰχίῃβΒ: δεϑυσρίίοη ἰ5 (δῦ 6 σου ποῦ Ὅ6 Ρεζ- 
σηϊἰοα ἴο τοϑσηθ δἰ5 στοναῖὶ πποϊζοηβ δηά ρίοσυ, ἱΐ δ 
ΔΏΥ σὴ Ὦϊβ Ὠοσσζηδὶ 5ΒδΏΥ οσα σεϑίοσοά. ἯὟε νου]ά 
π|κ6 ἴο πον ψγῆο ψου]Ἱά να, οσ οου]ᾶ δαᾶνθ, αἰϊεσαριοδά 

ἴο Ῥχονοηΐ ἢϊη ἔσοσι γοϑυσγηίηρ ἢ15 Ῥονγοσ. Τὸ σηδίηΐδὶη 
ἰδαῦ ἢὯ6 ψουἱά ἤδνα Ὅδθῃ ἰδ15 ὑσαονθηϊθά, να ζαμϑῦ 
δϑϑδυσηθ ἰδαῦ Ὧ6 γγὰβ δαῖϊθά οσ ἔοασθοά ὃν ἢ15 βυδ]θοῦβ 
ἴο βιοῦ δὴ οχίθηϊ δ5 ἴο δδνα οδυβοά ἰἤθηὶ ἴο σοροΐ 
δραϊηϑὶ 5 δυϊμοτιν. ὙΝῺΥ ἰἤθη νουἹά [ΠΥ ἠοῦ ἢδνθ 
τοῦ6 1164 δηα ΚΙΠ6α Ὠἰτὶ {κ ἃ σηϑδὰ ἄορ νψὮ116 ἣθ6 σὰ8 
5011 ἰηβαηθὺ Ἡδνίηρ βρασϑοάᾶ δὶπὶ 116 Ποῖ ρ᾽θβϑ, τα 
Ἰαᾶρεα ἰμδαὺ δον ψουἹᾶ ποὺ τοϑῖϑῦ ἷπὶ δὐῦοσ 15 σθάβϑοῃ 
δαά τοϊυγηθά. Νοσς ἄο νὰ 1υἄρα ἰμαῦ [ἤθη 81Υ σοσα 
[ῃδἢ ον, [86 ὑῬῃγοδιοΐδηβ οδϑῇ Ὦδνα Ὀδοη Ῥοβι νον οοσ- 
ἰδίῃ ἰμαῦ ομδ αἰΐδοκ οὗ ᾿πϑδησν που ἱπονι δον 6 
ζο]ονγοά Ὁγ δηοΐῃοσ. ΟὗὨ οὔὸ ἰδίηρ δὖ ἰϑαϑῦ γα συ Ὧ6 
οογίδίη, ἰδαῦ Ὧὸ ῥπγυβίοιδη οὗ ἰμαῦ ὅδ νοιυϊά ἢανα 
ἰποιρδύ οὗ δἄἀνϊξιηρ [δὺ ΝοΡυςοδδάμηοζζασ βῃουϊά Ὀ6 6χ- 
οἰυάοά ἔτοτλ ἰδικίηρ Ὁ αραΐη ἰῃ6 τοὶηβ οὗ ρονοσγησζηθηΐ. 
Τῇ οὔ δά 50 δάνίξοά, 1 15 Ῥσορδθίο [δ΄ δα ψουϊά ανα 
Ὀδοι δδηροά δῖρμοσ (ἤδη Ηδγηδη 

ΟΟΝΟΌΘΙΟΝ 

Ετοῦὶ [86 δῦονα ἀϊβοιβθίοη ἱΐ 15 ονϊάθηῦ τμαὺ ἴπ6 
τηδάμθϑοβ οὗ ΝΟ ΔάῃθΖΖζασ ΤΔΥ δ ἰδκοη Π΄οσγαῖν; 
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ἰῃαῖ δα ὕδυ αν Ὀδθῇ σῃηδά ἔοσ βενθῖ Ὑδδῦβ, ΟΓΥΓὁἨΥ Εἰ Π265: 
δΔηά (πα ὑγοοῦ 15 προάβα ἴο δῇῆονν [86 :ποσγράσοιν 
Δ]]εροά 85 δὐϊδοβίηρ ἴο [15 βυρροβθά ἱποδρβϑοὶῦυ ἴοσγ 
βονοσγηΐηρ. 



ΓΟΗΔΡΤΕΚ ΧΥῚ 

ἍΈΕΞΕ ΤΗΒ ἘΡΙΟΙΒ ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝΟΘ ΙΜΡΟΘΘΙΒΙῈ 

ΟΝΕ οὗ ἴδε οοσηγηοησϑὺ ὑσίοϊςβ ἰῃ 411 ἰώ ᾶς οὗ ἀϊθουββίοη 
15 ἴο αϑϑογί [δῇ (δα νίαν οὗ γουσ ορροῃθηῦΐ 15 ἱσυροβϑβίβ 
(ωπριδρίϊοῖ), απ ἰμαὶ γουγ οὐ 15 βοϊξονίάθης (ςεἰδεὶ 
νογοί μα οἷ). Ἡτον ἰτοαπθηῦν 885 86 τοσά ὠμροςϑοῖ- 
δὶς Ὀδοη υδϑά ἴο 516 πο6 [Π6 αποϑιξοηϊηρς δηά ἱηογοάα ον 
οὗ (86 μοδστοσὺ Αηά γοῖ, νυιβαῦ 15 ἱτυροβϑίρῖοῦ ὙΜῈΥ 
δνδα βδοιϊά ἱΐ 6 ᾿οιυρῃΐ ἃ ἰδίην ἱπηροβϑια τ αοά 
ἰδαὺ Δὲ βδοιϊά ταὶβα 6 ἀθδά Ασὰ ἠοὺ 841] ἰδίηρϑ 
ῬΟΒΒΙΡΪΘ τὰ τι, ἐχοθρῦ ἴο ἄδην ᾿ἰπλβο]ῖ, ἰο ἄο βοπηθ- 
τὶηρ οοηΐχαγυ ἰο δἰ5 πδίασγορ Δ Ἰοδϑύ, 15 Σῦ Ὡοῦ ἔαὶτ ἴο 
ἀεηδηάᾶ, θην σ ΘΏγΟΙΘ 5805 ἰδαΐ 8 ἰδίηρ 15 561}- 
ονίάθηῦ ΟΥΓ ἐτηροββὶθίθ, ΜὮΥ πα ὑδίηϊκο 1 15 ἰδ5 ΟΓΥ 5οὺ 
Α ἔδνν γϑδγβ ἃρὸ δνϑῇ βοϊθη 55 οὗ ποΐβ ἀδοζηϑά δἱστϑῃίὶρβ 
ἸΤΩΡΟΞΘΙΡΪ6. Το [ΠΟῪ οχίδί. [οὖ 5 ὑπο 6 ο 
ἸΟΏΡΟΙ 5:]6Θηορά ὉΥ ἴδ6βα ἱσηροβίηρ ψοσάβ, ΌὉΥ τ βοζηβο- 
δνοσ υϑοα. ὙΏΘΥ Πηο8 ΠΟ ζΟσο, δὖ τηοβί, ὑζδη ἰδαῖ 
ἴο Ὦττηι ψο ι1565 [6 πὶ 8 [Πηρ 5665 ἴο θὰ 561{-ονἱ ἀδηΐ ΟΥ 
ἹΤΩΡΟΞΒΙὉΪ6. [ἢ 811 βυυοῖ οδ565 1 015 οομβίογ ἐῦ ὈΤΟΡΟΓ 
ἴο αϑς: ΝΥ ἱβ ὖ ἀδοιγθάᾶ ᾿τροβϑὶθῖοῦ ὙῺΥ ἀοοβ ἐξ 
8δ6θλ ἰο ὃ6 5611-ον ἀδηϊ ΕῸΣ ἔονν ἰσαϊῆῃϑ ἀγὰ βο]ἕεονὶ- 
ἄδεηΐ. Νο Ὠἰβίοσίοδλὶ ἔδοῖβ. δὰ δνὸσ 86] -ονϊάθηϊ. Βυΐ 
ΘνοσΥ ονϑηΐῦ ὑμαῦ π85 Ὀ66; γϑοσσγάθά δ5 μανίην ὑγϑηβρίτγοά 
15 ουϊἀθηοθά ὃν ἰδ ἀοουτηοηῦ ἰμδὺ τοοοσγάβ 10. ὙΠογα 
ΤΩΔΥ Ὀ6 Ὀπῦ οπδ ἀοοσυτηδηΐατυ τυϊῖθ55 ἴο ἰσϑοιν ὑαῦ [86 
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σίνθῃ ονοηῦ οοουττοά, Ὀπὺ 815 ἰη ΣίβοΣ ἄοθς Ὡοῖ Ὡθοθϑ- 
ΒΑΓΙΪΥ στ ΚΘ 1 ᾿ΣΡΤΟΌΔΌΪΘ, δαᾶ οογίδίηϊν ποῦ ἱσυροβϑὶΡ[6 
οὗ οοουσσοῆοθ. Τνο τιΐμοϑϑος νουἹά στηλο [86 δνθοΐ 
ἸΏΟΙΘ ὈΓΤΟΌΔΌΪΘ; ἰὮΓΘΘ ΟΓΥ ἔουζ, οσα Ὀσορδῦϊα 5011. Νο 

ΠΌΤΩΡΟΣ οὗ τυὶίμοϑθοβ του τοηοσ δῇ ονθηῦ 50 οοσίδίῃ 
85 ἴο ΣΟΙΏΟΥΘ 811 ἄουδύ 85 ἴο ἐϊ5 ἢανίηρ [δίζκθη ρἷδοοθ; αὶ 
ἴῃ ΟΓΟΙΏΔΓΥ Ο8565, “Ουὖ οὗ 88 τους οὗ το οσ ἰξγθα υἱῦ- 
ὮΘ65565 5041] νοῦν τοσγά 6 οϑίβ 15:64." 

(οσγίδίη, δἴϑο, 15 1 ἐδαῦὺ Ὧο ονοηὺ ἰδαὺ 885 Ὀδθῶ σϑ- 

οογάθαά οδὴ Ὅδ σοϊθοϊθά 8.5 ἱσωῃροβϑιῖθ, βἰτωρῖν Ὀδοδῦβθ 
ἴδογα ἰβ Ῥπΐ ομο τυιΐηθε5 ἴο ἰδ6 ἕδοῖ οὗ 15 οσούστοηοθ. Α 
ἰΐηρ ΏΔΥ ἢδνα παρροηθά ὄνϑῃ ἰἔ ποῦ οσα ὯΟ σϑοοσζά 
οὗ 11. Οουπί655 ἰμίηρβ, ἱπθοά, μανα βδρροηβδά οὗ 
ὙΏΙΟΝ 20 τϑοοσχά δ 411 οχϑίβ. Ενϑηῃ ἰδ Ἄνθη οὗ ἃ 
Ὡονοὶ κὸ ΘΠ, Θ᾽ 7παν ἢανε ἰσαηβρισθά, ὯΔ ἱηροηθίίν 
ἢ ποῖ τδ6 δυΐδοῦ Κοορα τὶ ἴπ6 βρθογα οὗ [6 
Ῥοβϑιδῖθ, 116 ἰσαηβργοβείηρ ἴῃ6 σϑάϊαϑ οὗ [86 ῬΙΟΌΔΌΪΘΟ, 
5 δῦ οδγγιθ5 [26 τεδάδγ βρε]Ὀουσγαά ἴο [86 οαἰαβίσορῃ 6 
αὖ [86 ὈΣοσ οηά. 

Αἴας [8.656 Ὁσο τυ ΠΥ τουλασῖζϑ Οἢ [86 ὩΓΟΑΘΟΏΔΌ16- 
Ὧ655 οὗ το]θοϊηρ ἃ τθοοσάρά ἕδοῦ βἰσυρῖν Ὀθοδίϑο Σΐ 56 θ 15 
ἴο ϑοζίθοηθ ἴο Ὧὃ6 ἱτπῃηροβϑὶδίθ, 1 πὐρΐδ Ὅδ οοηῃδίδοτοά 
ὩΘΘΟ1655 ἴογ 015 ἴο ἀϊδοιξ5 [6 ἀβϑογίίοῃ (διαὶ 1 15 ἱτηροϑϑὶ- 
Ὧ16 ἰῃαὺ [86 οἄϊοῖβ οὗ [86 Κίηρπ γτϑοοοχγάδά ἴῃ ᾿ϑδηΐοὶ σοσα 
δνοσ ἰδθθθά, Βαυΐῦ ᾿ηδβδηγχαοῦ 85 [15 δοοιβαίζοη δ85 Ὀθθ 
ταδᾶδ Ὁ. οὔθ οὗ σσϑαῦ 1ηῆἤποησα δηά οὗ σγοδὺ βοβοϊδσβῃϊρ 
δηά Πὶρἢ ροβίίοι, ἰοὐ τ15 νγαῖνα 41] ργεοοηοοίνοά ορἱῃίου 
8η4 ῬὈτγοοδϑά ἰῇ [δ υϑι8] τηδηηογ ἴο [86 ἀϊϑοιιββίοῃ. 

ΟΒΙΕΟΤΙΟΝΒ ΘΤΑΤΕΡ 

ΝῸ τυζοοῦ [5385 Ῥσγοΐδβϑοσ. Οοσγσῃ]}} 15 ποοάθά ἴο 580 7 
[Π6 τ ρΟΞ51 016 Ομαγδαοίοσ οὗ {π6 εὐϊοὶβ δϑοσιροά τ οδδρίοσα 
11 δηά ἷἱν ἴο Νοριομδάηθζζασ δηᾶ ἴῃ ομδρίοσ νἱ ἴο 
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Τασγίαβ, δηά {86 αὐϑυγάϊίν οὗ [86 νἱ ϑἢ αἰἰστιδυεά το Νεῦυ- 
οἤδάμοζζασ ἴῃ ομαρίοσ 11. 

ΤΏ τοδάοσ τ} σϑοδ]] ἰδαὺ π6 Εγϑὺ οὗ [ζ696 δάϊοίϑ, 

ῃδὺ οὗ [86 βοοοῃά οδαρίοσγ, νὰβ ἰδ [π6 τσίϑο τῆϑῃ οὗ 

Βαογυΐοη ββουϊᾶ Ὅ6 [1116 (1, ̓ παϑυ γι οἢ 85 ΠΟῪ οοὐυἹά ἠοὲ 
ἄϊβοοσῃ δηά ἰηϊοσρσγοῦ ὑπὸ ἄγοδτη Ὡϊοἢ ἰδ ἰὴ Βαά 
οοπορδῖθά οσγ ἔοσροϊίζασῃη. Τδδ ἄθοσγϑοβ 1 [86 [δ1τὰ οἢδρ- 
ἴδ οσα ἰδαῦ 41] ψῆο τεΐυβϑά ἴο ον ἄονγῃ ἴο {86 ἱταρο 
νοῦ δα Ὀδοη βοῦ Ὁ βμουϊά Ῥ6 οαϑῦ ἰηΐο [δ6 ἱάκ οὗ 8 
Ὀυγηΐηρ Ηρτν ἔπσζηδοθ, δηᾶ (δῦ ὄν συ ρϑθορῖθ, Ὡδίϊου, 
δηᾶ ἰδῆσιιαρο, “ἰοῦ βροαῖς δου βηρ δηγ55 δραΐϊηϑὶ 
186 αοά οὗ ϑιηδάταος, Μοϑῆδοῦ, δηά Αροά-πορο, 5841] "6 

οσαὖῦ ἴῃ τίθοθϑ," οἵο. (ν. 29). Τδα ἄδοζϑ οἵ {86 ἔουσίῃ 
οδαρίεσ 15 ἃ ρϑηθσγαῖ ἄδθοσβε οονοσίηρ [88 νῇοΐα ομδρίοσ 
δηὰ αἰτοοῦϊηρ ἰδ6 ηἠδύϊοη ἴο Ὀγαῖίβα αοά Ὀδοδῦξα οὗ {86 
βἰρὴ5 δηῃὰά ψνοηάοσβ 6 δά Ὑτουρῃῖ. Τῇ ἄδοσγθος οὗ 
Βαγα5 ἴῃ [Π6 5ἰχίῃ ομαρύεσ ψεσα [6 ομθ ἴῃ ψὨΪΟΝ δηγ- 
ΟἿΘ Ὀγαυΐϊηρ ἴο ΔΏΥ ρμοά ὉὈπὺ ἰτηβοῖξ ἔοσ [ὨἰσΟΥ ἄδυς 
βῃοαϊά δ οαξὶ Ἰηἴο ἃ ἄθη οὗ ̓ ίοῃβ, δῃά [6 οὔθ ψυδβογοίη Ὧ6 

οχδίίβ (δὰ ἀοά ψῶο δ8ἅ ἀεϊνετεά Ὁ δηϊοὶ ἔσοσῃ [86 ἄδθη 
οὗ Ιοπ5 (ν. 25-27). ὟΝ ε ᾶνθ δοσο εἷὶχ ἄθοσϑοϑ, [86 [Ὦσϑθα 
οχαϊ ἴων σοά (δ, 29, ἱν, δῃά νἱ, 25-27), διά {86 ἰῆγοϑε 
οοποοσγηΐηρ [δα ΚΙ Π1ὴρ οὗ [6 δα τθη, οοῃοοσηΐηρ [86 
ΟῚ ἔυγηδοθ, δηα οοποοσγηΐηρ [16 ἄξη οὗ ]Ἰοη5. 

ἈΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝ [ΝΨΟΙΜΨΕΌ 

ΤὮΘ σγοδῦ δεϑυσυρίίοῃ ὮΘσΟ 15 ἰδδῦ Ὧο Ῥτζοοῦ 15 ἡδοάρά 
ἴο δον ἰδαῦ 8656 οὐϊοῖβ ΟΥ̓ ἄθοσθοβ σὰ ἱσῃροβϑβίθ]θ. 

ἈΑἈΝΘΨΕΞΚ ΤῸ ΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝ 

ΤΒοσα δῖὸ ἴουσ Κίπάβ οὗ ἱσῃροβϑὶ Ὁ ΠΠ πο οαὐρδὶ 
Βοσα ἴο Ὀ6 οοηβίἄοτοά: ΕῸΓΣ [8656 ἄδογθοβ ὐρῃς ἱηνοῖνο 

: ὅ66 7ηἰγοάδμοξίον ἰο ἐδε Ο. Τ᾿, Ὁ. 385. 
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(1) ἃ τηοσζαῖ ἱπιροβϑί ΟΣ Σν θαϑοά οἡ τνιῆδῦ νγγα ἵκαον οὗ [86 
οὔδγδοῖοσ οσ Κηον]θάρα οἵ ἰηρβ δῃά ροϊθηϊαϊθβ ἰῇ 
δοΏΘσαὶ οσ οὗ ἰδ6βο ἰϑηρβ ἰῇ ραγοιϊατ; οσ (2), 8 ἰοραῖ 
᾿ΠΡΟΞΘΙΡΣΙΥ ἄοινοά ἔσοσῃ δῦ 15 ἱκωοόνῃ οὗ ἴδ6 ἰαννβ 
οὗ Βαργυίοῃ δηά Ῥεσγεία; οσ (3), 8 ρα γϑίοδὶ ἐπηιροβϑ 
Ὀαβϑά οὐ ἴδε ἀπο ον οὗ οασγγίηρ ουοὖῦ βυοῇ ἄδοζθας; 
ογσ (4), δῇ ιἰϑιοσίοδὶ ᾿πηροββιὈ1Π10Υ, δτϑίηρ ἔσομαι 86 ἔδοῖ 
ἰδδῖ ἴδοτα ἰ5 οοῃοίυξινα ονὶἄάθηοθ ἰδαῦ δυο ἄθογθοϑ 
οδηηοῦ ἢανο Ὀδοη σζηδάσ. 

Ι. ΑΚ ἴο 8ΩΥ οπϑ οὗ [86 ἄδογϑθοβ ὑγοϑθηῦηρ ἃ τιοσζαΐ 
ΤΊ ΡΟΒΘΙὈΣΠν, 10 οογίδ ἶν οδηηοῦ Ὧ6 δϑϑοσίθα δα βιιοῖ 
ἄδοσθος σὰ ηοὺ 8.8 116]16 ΌΥ ΤΏΔΏΥ 5ἰ 118 σα565 1 [6 

ὨϊσίοΟΣΥ οὗ ηδηϊοηά. [Ιὐ ἄοοϑβ ποὺ ὑσζονθ ἰδδὺ ἃ ἄθοσγϑ 15 
᾿τΡΟΒΒΙΌΪ]6 ἴο δβϑϑοσί, οΟσὕὐ θυϑῇ ἴο ὕχονϑ, [δαῦ 10 15 αρϑυσζά 
ΟΓ 56ηβοΐθεβ (μη5110ὺ) ἃ5 δου 1 ρηροσίκα ἀθοίασος {Π6 
οαϊοὺ οὗ Νοθυςοδαάηθζζασ τὴϊὰ τορασγά ἴο 6 νῖβϑ ἤθη 
ἴο 6. Τγντζγδαηΐβ αν αἴναυβ βυβοσγοά ἔσοσα [δ ἀΐθθαβο 
ΜὨΙΟΝ 885 Ὀδοη ΒΟΥ πδιηθά τπθρδϊοσηδηΐία. Ετοπάᾶδ δηά 
οἴδμοσβ ανα Ραὶ ἔοσίδ 86 νίονν ἰμαῦ αἰσγηοβί 811 οὗ [86 
80-οΔ]]6ἃ Οξϑαῦβ αἷΐοσ Αυρυκίαβ σοσα δἰποίοα τῇ 
1015 ἴοσπι οὗ 1πϑαηϊγ. Μομδτοῦβ δηά δυϊοοσγαῖβ δὰ 
τηοβὺ ἸΠκοῖν ἴο βαβοσ ἔσοσι αὐΐδοϊζα οὗ (8 οοπιρίαίηΐ, 
ψβοῖδοσ ἔσοπι ἔθασ οὗ Ἰοβίηρ ὑποὶσ ρονγοσ οσ ὑποῖσ ᾿ἶνϑϑ, 
ΟΥ ἔτοτι {π6 βυρροβθαά Ὡθοθϑϑὶον οὗ Ὁρῃοίάϊηρ μος 
Δα Ποσν οσ ἄϊρηϊΐγ. [Ιὖ τυυβῦ Ὅ6 δάπιυι.ϊοά, 4͵ἴ5ο, ὑπαὶ 
Ῥογβοουϊοηβ αν δγίβθῃ ἔγσοσῃ ἰδ οοῃϑβοϊθηϊουβ Ὀδ]16ῖ 
τ᾿ [8 ορίηϊοῃϑβ οὗ ἃ νοσ ἅ-σιιΐοσ, νοβο στρ 15 οἰαἰτηρά 
ἴο Ὀ6 ἀϊν!η6, τιυβδὶ δηᾶ οὐρδῦ ἰο Ὀ6 ᾿Ἰπηροβοά προ ἴδ6 
ρονοστῃθά. Τῇο ἘοπΊδῃ ΘΠΊΡΟΓΟΙΒ ἔσγοση Νϑσο ἴο (ὐδΐοσγ- 
1.8 Ῥογθοοιϊθά {ποὶς ΟΠ γίβυίδη βυδ]θοῖβ τὶ ἢ φάϊοςβ 
δηἃ ραηἰβῃτηδηίϑ αἰκίη ἴῃ ρύγροβο, ογι ον, δηά βανοσίυ, 

ἴο ἔδοξα οὗ Νεορυοδαάηοζζαεσ δηδ 1 αγίυ5 στεοοσγάθά ἴῃ 
Τθδηλοῖ ε, ἵν, διά νὶ. Ιπηάοεά, [86 οαϊοῖς δὰ 50 

Βἰτλατ ἰῃδὺ ομς τὶρΐ γγ611 Ῥεανα ὑπαὶ ἴδ6 ΘΠΊΡΘΓΟΓΒ 
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δά οορ᾽οα δηδ ουναϊαϊθαά 6 ὑσγοϊοίγρεϑ οὗ Ἰϑδηϊοῖ. 
Τα ἄδθογθοβ οὗ [86 ϑροσοσβ ἀθιηδηδοαά (δαὶ 41] ὑμοὶγ 
ΒΌΡ)Θοῖβ βδῃοιϊᾶ Ὀυγη ᾿ηοθῆβα Ῥοΐοσο [86 βἰδίαθβ οὗ [86 
Οφϑασβ. Ἐοδιβαΐ ἴο ἀἄο 50 νὰ 5 ἔοἱονγεά ὉγΚ οοπβεβολίίοη 
οὗ Ῥσχοροσίυ δηά ἀθαϊῃ οἵ [6 οὐρβίσεροσουβ.: ὕπάογ 
Μάδζοιβ Αὐτοϊΐβ, [86 Ῥοσὺ οὗ [6 ᾿οαίξοῃ δ ΡΟσΟσθ, 
186 ἀρϑά Ὀῖβμορ Ῥοΐγοαγρ “νψ8 Ὀυγηρά δ ἰδ εἴδκε 
Ὀδοβαβα 6 νουἹά ηοΐ οοηδοηῦ ἴο συζϑα ἰδαῦ [,οτά τ Ώοση 
ἴοσ 86 γϑαζβ Ὧ6 δδά Ξογνοά᾽᾽; “Βδηδίηδ, ἃ ἀοοεδῖα ἔθ- 

ΤΩΔ16 δἷανθ, νγγὰβ ϑοουγροά 1 [δα πιοβὺ ἀγοδάξιϊ σβηηοσ, 
τοαϑίθα οἱ 8 γοά-δοῦ ἴσο οὔδισ, [Ὥσοννῃ ἰο [86 υἱ] ]ά 

Ὀοδϑίβ, δηᾶ τῃθη οχοουΐεά᾽"; "“ἴἋἪδὲ ἀεαά Ὀοάϊος οὗ [86 

ΟὨ γι ϑυίδηβ ἴα ἴῃ ἤθδΡΒ οἡ {π6 5ἰγθοῖβ. ἡ ὕπάογ ὅθρ- 
Επγιι5 ϑονοόσγαβ, Ρογροΐσβ νγαβ οοπάοτηηρά ἴο Ὀ6 ρογοά 
ὉΥ 4 ψ]ἃ οον. ὕὕπάοΣ ᾿ϑοία5, ομα οὗ {π6 δο]α6ϑὶ οὗ [86 
Ἐοπιδῃ Οξϑαῖβ, “ΘΝ Οσ Τοοποοίνδῦϊα πιθϑηβ--οοηῆἔβοα- 
οι, Ὀδηϊβητηθηΐ, Ὄχασὶσὶϊα ἰοσίασο, δῃά ἀθαιῃ---ναϑ 

οιιρίογαά ἰο ἱπάπος ΟΠ σιϑυίδηβ ἴο δροβίβιζθ. ἡ Νον, 
6 οδῇ ΟἿΪ οχρΐδίη [86 ἔδοὺ ἐδδῦ βυοῦ ηοῦῖα δηά στγοδὶ 
ΤΩΘΏ, 85 ΣΏΔΩΥ οὗ [656 ΘΙΏΡΘΙΟΓΙΒ οογίδιηῖν ἡ σα, τοϑοσίθά 
ἴο 5οἢ ἰοσσι ας δηα ἰουσι γὴν τηϑαϑσος ἴο βθοῦσα {6 
εχ ποίου οὗ ΟὨ τη δηᾶ (ῃ6 τηϊν οὗἨ τγοσβῃϊρ 
ὙὮΙΟΣ ψγὰβ8 ἱηνοῖνεοά ἴῃ {86 Ὀυτηΐηρ οὗ ἑησθηβα ἴο [6 
δίδίιος οὗ [86 Οξϑασθ, οὐ (6 βυαρροβιίίοη ἰπαὶ πον 
ΤΟΑΙν Ὀοϊονοά ὑμαὺ [πα βαξοίν οὗ [86 βἰαίϊθ ἔοσ ψῇοβθ 
γα] ἔαγα ΤΟΥ ΟΤΟ ΣΟΘΡΟΏΒΙΡΪ6 γαὰ5 οπἀὐδηρογοά Ὁ νἢδὶ 
ἴο πδῶι δρρϑαζϑά ἴο Ὀ6 ἃ ροάϊθεβ δῃὰἃ δροπηθθῖα βϑϑοῦ. 
Ιὐ ἰ5 ποῦ ἔα ἰο οδὶ ἰζθβθ ροσβοουιοηβ οὗὐ [86 δδσῖγ 
ΟΠ τιςυδδης βθηϑοῖθϑς (μη 3,10) ἴτοστη ἰδ ροϊηΐ οὗ νἱοτὶ 
οὗ [86 ΘΙ ροοσβ, τ ἐμαῖς ἰάθα οὗ νβδῦ {86 δἴαΐθ νγγαβ, 

1 (ὐδίοσί5 ὉΣοροβοάῖ ἰδδὲ ὀνθσοῶδ σγεξυϑίηρ ἴο οΒοσ Ξβδοῦδοθ βου] 
Ὅδ6 Ὀπγηΐ αἰΐνθ, Ὁ οοϊο δα ἀδηουποοά ρυηϑῃτηθηῦ οἵ ἀδαϊῃ δραϊηϑὶ δἱ 
Ἠοϊάϊηρ βϑοσοῖ ἀϑβθῦ "1165 ἴοσ σοϊ σίους οσβῖρ. ὅ66 ΑἸΡΌοα ΒΒ δ εοϊ πα 
απὰ Ῥαΐ οἱ δε Κοηιαηπ Ἐνιρίγε, Ἰ, 63, 64. 
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δΔηά οὗ ον ἐδ νγαβ τρογιθαά ὃν ἰδ6 ἔο]]ονγοσβ οὗ [88 
ἀεϑρὶβθοά 7ον οὗ Ναζαζγοιῇ. 

Ἀποΐδοσς Ῥδζγβῖ]οῖ ἴο [86 ρεγβοοκοη οὗ ἰδ6 (γί ϑυδη5 
ΌΥ ἰμ6 Βοπβη ΘΙΏΡΟΙΟΙΒ ΤΔΥ 6 ἔουπά ἴῃ [δα Σηϊοΐοτ- 
δπο6 οὗ ΒΟΓΟΘΥ ὈΥ ἰδ Εοζηβδῃ Ιοσασοῦγ. [ύ 15 γγ 6 ]] ἔοσ 
ἰΐοβα ψὯο Ὁσγοϊοβὶ δραϊηϑδῦ [86 οἷδίτηβ οὗ {π6 ρορα οὗ 
Εοσηθ ἴο Ὀ6 [86 νίοᾶλγ οὗ (γιϑῦ ἴο σοθτθοῦ [δῦ δ6 Ὧδ85 
τηδάθ Ηἰτηβοῖ σοβροηβιῖα ἔοσ 411 οὗ 8 ογισῖ δοῖς οὗ 
ἴπ6 Ιηαυϊπϊ ὕοη; δαά ἰδαὺ ἴδ6 Ῥοϊου δηά ἀδϑάβ οὗ 
[86 Ιπαιυϊϑίοη, ἴδ6 Ῥογβοοσοη οὗ ἰμ6 αἰ ἄθηβϑ, [86 
ΒΡ σγοβδδίοη οὗ ἰδ ΑἸδίρθηβος, [86 πλδβϑϑϑοσγα οὗ δ. 
Βαγίβοίοπγον, {88 ἀεβίσαοϊοη οὗ 7εννβ, Μοσίβοοεβ, δαά 
Βογοίλοβ 1 ϑραίΐίῃ, δηά 411 βισλαγ τιοϊῃοάβ οὗ ρα ϑδίηνσ 
ὩΠΌΘΙΘΥΟΙΒ, δα 5011} τρῃοϊά ὃν [86 Εοχηβδη Ὠἰοσασοῦν 85 
5 8 δθῖ6 οη ἰδ σγοιπά οὗ (μοὶ ἀϊνϊηα στρ δηά οὗὟἹΪ“- 
ραϊϊοι ἴο ΒΌΡΡΓΟΞΒ ΘΓΟΘΥ ἴῃ ΘΥΟΙΥ ἔοσσα. Ῥσοῖ. Ματσγὶ- 
δΔΏι5. ἄ6 ΙΛτοὰ, οὗ [6 ϑοοίοςυ οὗ 716ϑ5, Ὧδ5 Σϑοθην 

ΡῬυΘΠ5η6ἅ ἃ ψοτῖς δα 164 7ηπεπἰοης οἢ Ῥω δίς Ἐροϊοδί- 
αοἰϊοαί 1τὸ.} ΤἸΤῶδ σοσῖς νγγὰβ ὨΙΡΏΪΥ οοτητηθηοά Ὁγ 
Ι1οὸ ΧΠῚ ἴῃ 8ἃ ἰοϊίογ δἀἀγοθθοά ἰο Ῥχοΐθδββοσ Ὧδ [λτοᾶ 
δηά δ 15ῃ6 4 οὐ [6 οονοῦβ οὗ [86 νοϊσσηθβ. [1π (818 
ψοσκ, ἰδ6 δυΐδοσ τιδὶηὐἰδίηϑ δαὶ 11 15 5011 4 (δίδοϊς 

ἰοποὺ “ἰδαῦ [6 οὨυτοῦ ΤΑΥ͂ 1050 1ΔΗοῦ οἡ Ποσγοίϊοβ 
1Π6 Ῥδῃδὶν οὗ ἀδδίῃ,"᾿ δῃὰ δα οπάδανοσβ ἴο 710 ἕν [815 
ἰοηδὺ Ὁ. δῇ δρῃδϑΐ ἴο ἰδ ϑοσίρίυσγαθ, ἰο πὸ Εδίμοσβ, ἴο 
1ῆ6 Ἄοουηοὶΐβ, ἰο 6 1468. δῃηά Ὀγϑοίζοβ οὗ [8 οδυτοῦ, 

δηά ἴο τϑαβοη 1[5611.3 
Ιῃ νἱονν, ἴμοη, οὗ [656 ὕνο σγϑαὶ οιυὐβίβδησιηρ Θχδη- 

ὉΪ65 οὗ τοϊ!ρίουβ ἱηϊοίοσαηοα Ὀαβοά Ὡροὴ ἔυηδατηθηΐδῖ 
ὉΠ ΟΙΡΙ65 οὗ ροϊλοδῖ, οσ θοοϊθδίαϑυοδῖ, σονοσησηθηΐ, νγγα 
ᾶσα οοηνίηςσά ἰδδὺ ἴδ6 ἄδογθοβ οὗ ΝεριςοδδάηθζΖζασγ δηά 

: 7πε πεἴβίοπος 7 ωγὶς Ἐσοϊεοτασ οὐ ῬωδΙἠοὶ, Νοο-ΕΡοσίςΐ, :οοὲ. 
1 866 ἴογ 8 ἀϊξουξβίοη οἵ [815 νοσγίς, Ῥχοξ. Ὁ. Ἡ. Η, γερυΒ Θοηίεῖ 

απ 16 Ογίπος, Αρροιάϊχ 111. 
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Ὠασίυβ (Ὁ δηϊοῖ ᾿ΐ, ἵν, δ! νἱ σγεσα ποῖτποσ βοῦς 6ς5 
ὍὯΟΣ ἱτταϊοηδί ἔσοσα ἰδοῦ ροϊηΐ οὗ νίανν, Ὡοσ ἔγσοσι ἰδδὲ οὗ 

τοὺ οὗ [Ποῦ 5 7]6οῖ5. Οδηηοῖ δήγοηθ 566 ἰῃ Νοῦυ- 
οὐδάῃρζζασ, θη δα ἰογὶάς οἡ ροηδίζυ οὗ ἀθαίῃ δαὶ 
ΘΏΥΟΠΘ 5041] ψοσβϊρ δὴν οἷμοσ ροά ἤδη {Π6 ἱπηδρο 
ὙὮΙΟΌ 6 Ὧδ5 βεὺ 1, ἃ ὑὉγοΐοιγρε οὗ ἤρησν ΝἼΙΠ οἵ 
Ἐπρίδηά, οὐ ΡΈΣΡ 11 οὗ ϑραίῃ, οσγ [ουἱβ ΧῚΙΝ οὗ Εγδηοθϑ 
Νο οὔδ οδῃ γεδά ἰδ6 Ὠἰβίοσυ οὗ Βαρυ]οηΐδ δηά Αϑϑυτσία 
σνιϊβοιῦ βοοὶηρ δον ἰηἰἱτηαίοῖν ἰπ6 σίϑα δηά ζ41] οὗ 
Ὡδίΐοηβ σψγοσα Ὀουσπάᾶ Ὁ τὰ 86 τσῖβα δηά [41] οὗ [88 
Ροάβ σϑῖο ἰδ6 ρεϑορίθ τόογϑῆϊροά. ““ΨᾺΆἷ1ΜΦΆ6γο,᾿" 58γ8 
ΘΘΠΏΔΟΏΘΣΡ, “΄Ὅγὰ ἰδδ ρος οὗ Ηθηῃδ δηά [νϑδῇ ) ̓ “᾿δῃά 
5411 (86 ροά ἴῃ σψδοσλ ἴδοι ἰσιβίοσυ ἄοῖνοσ 866" 
ΤΏ6 ὑγδύϑεβ δηά σγϑοογάβ οὗ 411 {π6 βξϑυσίδῃ δηά Βδρυ- 
Ἰομίδη δηΔ Ῥογβίδῃ Κίηρβ βῆον οἰθασγῖν ὑμοὶς Ῥοϊοῦ (δαὶ 
{δοῖσς ροῦχοσ δῃηάᾶ Ὀγοβροσιῖν τόσα ὅπ ἴο ὑπ6 ἔανοσ οὗ [86 
δοάβ ἰδου ψοσβῃϊρεά. [κοὐ ὁπθ σϑϑά, ἔοσ ὄἽχδιωρίθ, [6 
ἱηβογίρθοηβ οὗ Αϑδυσρδηραῖ, ΝΕΟθυομδάηθζζασ, δηά 
Βαγῖιις Ἡγβίδϑρίβ, δᾶ 6 τ} Ῥ6 οοην!ϊηοραᾶ ἐμαὶ {Π6ΥῪ 
ΟΩ6 8ηά 41] αἰὐτθυίϊοά ὑποὶν οἰοναίζου, ἐμοῖσ βίάοοαββ, [Π6 
οοίησδηοθ οὗ ὑμεῖς 116 δηά ταῖρῃ, δηά [86 ἔδϊ]σα 
οἵ δηάδυτγδηοα οὗ {ΠΕΘΙ͂Γ ὈΓΟΒΡΟΣΙΟΥ δηά ᾿ἰηράοτῃ, ἰο [δα 
ἔανοσ οἵ ἀἰβίανοσ οὗ μοὶ ροάβ. ὝΠθη, ἴβθη, ἃ στηεῇ 
Βουϊοά εὖ ἰῃς ἱτιδαρα οὗ ὑποῖγ ροά, οὐ τοΐυιβοά ἰο νοσβεὶρ 
85 ἰδ Κίηρ ἀδοσγεθά, 1 γγαβ τε ῦρθ]Ποη αραϊηξὺ [ἢ6 οοηϑίὶ- 
(υαϊοά δυϊδοσιν ἴῃ οδυτοῦ δηά εἰδίθ; δηά [Π6 σορ}]]οι 
ταῦϑὺ Ὀ6 ΞΌρΡγεββεά 1ηϑίβηςϊᾳν, δηά ἴῃ βοῖ ἃ ΣΊΔΠΏΘΣ 85 
ἴο :ΏΞΡΙΓΟ ἴΟΥσῸσ ἰῃ 411 οἴποσ ροξβϑίίο οὔδηδοσβ. Ογδηϊοά 
[86 νίοννβ οὗ δυϊοοσδου δηῃά οὗ {86 σοϊδίζοη οὗ {πα ροάϑς 

: Δοοοσχάϊησ ἴο {86 ἄροζοα οὗ ῬΏΠρ ΠῚ, δὰ Μοχγίϑοο ξουπά τυ  δίη δα 
τ1165 οὗ στβηδάδλ, ἱξ δῦονε βενδθηΐθοῃ υϑασβ οὗ δρθ, τγχ8ὰ8 ἴο ἱποὺσ ἰδθ 
ῬΘΏΔΙΥ οὗ ἀεδῖδ (Ργοϑοοῖι: δώ ἰλε δεοομπάᾶ, ἰἰλ, 265). 

3 Αἱ ἴδε τενοοδίίουῃ οὗ ἴδε ΕἘδιοῖ οἱ Ναηΐεβ, ἴδε ραϑίοβ γεγὲ δδηροῖ 
ος Ὀυγηοά (Ουἰζοῦ: ΣΙ Σίον οΓ Ῥγαποε, ἵν, 3.38). 
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ἴο ἐμαὶ δυϊοοσϑον σϑῖοδ ὑσγοναῖϊθά 411] ἰὩγουρῆ [δ6 
δηοϊοηΐ ψοσὶά, [Βοσο τγαβ Ὠοίῃίηρ οἾ56 ἴος ΝοδυοδδάῃοζΖ- 
ΖΆΓ ὯΟΓΣ ἴοσς ᾿ϑαγίυβ ἰδ6 Μράδ ἴο ἄο, Ὀπΐ ἴο Ῥὑζοοθοά ἴο 

χοῦ ΒΑΡ Υ [Π6 ῬΟΏΔΙΌΥ δῆχοά ἴο [86 ἰσδῆβρσος- 
ϑίοῃ οὗ ὑδοὶσς ἄθογσθοβ. Α5 ἴο ὑποὶσ ἄδθοσθοβ, [ΠῸῪ σοσα 

Ῥοσέθοι νυ ἱὰ παστοῦ τὶ ὑπ6 νίεννϑβ οὗ ἰῃς6 ρνοάβ δηά οὗ 
βονοσησηθηῦ νὩϊοἢ οχὶςιθα διλοηρ στθη δ ἰδ6 {τη65 ἴῃ 
ΟΣ δον ᾿ἰνοά. 

ΑΞ ἴο ἰδ6 οδαγβδοῖοσ οὗ Νονυοδπδάηθζζασ, τα Κηονν 

ἔσοπι 2 Κίηρβ χχν, 7, ἰδαῖ 6 βἷονν [Π6 βοῃϑβ οὗ [86 οδρίνα 

Ζεάοκιδῆ, ᾿είηρ οὗ δῆ, Ὀδΐοσα 15 ογεβ δηά ἤθη ρυΐ 
ουα {86 ογα65 οὗ Ζοάδκιδῃ Ὠἰτηβοῖξ δηὰ Ὀουηᾶ δἰτη τ ἢ 
ἔοιΐοσβ οὗ Ὁσαβϑ δῃά οδγγι δα Ὡϊγη ἰο Βαῦδνυΐοι; δηά ἰδαὶ 
αἰϊοσννασβ 6 5'θνν ϑοσαϊδῇ ἴδ οἰτοξ Ὁσίοδὶ δῃά Ζορῆδη- 
ΔΉ ἴ86 βοοοηῃά τχγίοβί, δῃά δροιΐ βανυθηΐυ οἵδοσ ηροσίδης 

ῬΟΙΒΟΩ5 δὖ ΕἸΡΙδἢ ἴῃ [6 απ οὗ Ηατιδίῃ. 7ογεη δῇ 
δα άς (ομαρίοσς 1.1) δαὶ δ Κοερί Ζεάδικιδῃ ἴῃ ργίβοῃ ἰο 
[π6 ἄδγ οὗ 5 ἀδαίῃ δηά ὑπδὺ Ὧδ ε'θν 811 [86 Ὀσίηοαϑ 
οὗ Τυάδλῃ. Βοβιἄθβ, ἢ Καρί 7ϑδβοϊδομίῃ 1ἢ ὑσγίβοῃ ἴοσ 
ἐπιτύγ-ϑονθα Ὑ68ῖ5, 6 Ὀοίηρ ἔγοοά οὐ αἷζοσ Νϑῦυ- 
ομδάῃβζζα᾽ 8 ἀθαϊῃῃ ὉΥ ἢΐβ βιοοθσϑοσ Εν]]- Μοσγοάδοξ. 

Τῆς Ῥυϊάϊηρ ᾿ηδοσρύίους οὗ Νερυοδαδηθ6ΖΖασ [ἤσουν 
ταυοῖ Ἰρϊ οὐ Ὧϊ5 οασγδαοῖοσγ. Τῇοβα το Ὑ]ϑἢ ἴο γτοδά 
88 ψδοΐς οὗ [8686 χὰ σεΐοσ ἴο Μσζ. ϑίθορῃμοη ᾿δηράοῃ᾽ 5 
ψοσῖς οὐ 64 Τὴε Βμλατηρ Ἰηδογίῤίοης οὐ ἱδε Νοο- 
Βαδγϊοπίαπ Ἐρερῖγε. ἸὮΘΥ 111} πόσα Βηά ἰπαῦ 6 νγχᾶβ ἃ 
τοδὶ ἀονοίθα ᾿οσβῆροῦ οὗ [86 Ὠοαΐμϑη ροάβ, 6ϑρϑ- 
οἰδῖν οὗ Μαγάυκ δά Νεῦο. δ οχροηάσδά 8 ἴαγρε μαζί 
οὗ [6 ψγϑδῖ δ οὗ {86 βυδήοος πδίϊοηβ Ὁροῦ ἰδ τοβίοσα- 
ἰἰοα οὗ {86 γστοαῦ ἰδϑερίθς οὗ ΒαυἹοηΐβ, δα οϑρθοὶδν 
οὗ Βαῦδγυΐοη. 

: ΟΣ Ρδρδ8 172 δπά 174 οἵ ᾿,δηράοη᾽β νογῖς Ν Δ ὕποσζασ Βροαῖοβ οὗ 
“Δ ἰπασο οὗ 819 τουδὶ ροσβου, ""᾿ ὙΔΙΟΌ, ῥοΘΞΙΌΪΥ, δα δα 5εῖ υρ ““Ὀεΐοσα 
Μασγάεϊς ἴῃς ἰησ.᾽"" ΟἹ μδᾶζο 140 86 βαγ8 δαὶ δα υπάοτίοοϊς ἴο χαῖβα [86 
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Ηδ υπάδοσίοοξκ ποϊῃίηρ, μπονονοσγ, Ὀπὶ δὖ ἐῃ6 οοσυσηδηά 
οὗ ἴδ6 ροάβ. Ηἰβ δυίδοσιῦν τὰ ἀογιίνεά ἔσγομι ἤθη. 
Ἣ!85 σψοσκβ σόγα οχοοιθαά [σοι ρῇ ἰδοῖς Βεῖρ. 15 
οοησποϑῖς όσα τδᾶθ ὉΥ ἰμαῖγ πεῖρ. Ηἰ5 συ ὶθ τγὰβ 69- 
[4 15Π 64 δηά ἢϊ5 τοῖρῃ βοουγοά Ὁγ ἴθ. Τα ἔθδσ οἵ ἢἰ5 

ἴορ οὗ ἴῃ ἑοτηρῖο οΔ116ἃ Ἐ-ἰοτηφη-Δη-ὶ ἰοταγτά Ηδεανεη δηά ἴο βίγσεηρίδοα 
ἷξ, δορά ἔος (85 ρύγροβο, βαῪβ 86, “16 ἔασ ἅνπε την Ῥϑορῖεβ ον οσ τόσα 
Μαγδυΐς τῶν ἰοσγά δδά δρροϊηϊδά τδ διὰ τυῦοβα οἄσε νὰβ σίνϑ ὑπο στὴ 8 
ΌΥ ΘΒδσρδαϑῇ (86 Βστο, 8411 ἰἸδς δηᾶ δα ἰοΐδι τυ οὗ 411 τηεῃ ἔγοπι 6 
ὕρροσ ἴο δ ἰονγασ 5648, ἀιξίδηϊ ἰδη3, [86 τθη οὐ νἱἀθ- ρσεδά Βαῦιϊδ- 
ἐίοηβ, [86 ἰτρβ οἵ ἀϊξίδης στηουπίβδιης δῃά γοζηοΐδ σορίουβ τῆ δγὰ 
Ὀεΐνοο ἴδ6 ὩΡΡοΣ δά {πὲ ἴονοσ βδθὰ τὶ τ βοβα δίσεησιῃ Μαγάαῖς 
ΤΩΥ ἰοτά μδαά Η116ἢ τὰν Βαπάβ (μδαὶ μον τϊρῃῦ δας δἰ58 γοῖθ, 1 βυσω- 
τιοησά ἰοροῖμοσς τι [86 ψοσβηῖρροῦβ (μρηαπαῦ οὗ ϑηδιηδϑῆ διά Μδσ- 
δαυΐς ἴο πιαῖςο Ε-ἰογθη-δη-κὶ. ᾿᾿ Οἡ ρᾶρε5 68, 69, δ ΤΑΥ͂ ἴο “ΝΙΆΪΚΑσγαϊκα, 
τα δ᾿ ϑοῖς τλἱβίγοϑϑ, ἕο οοτῃσηδηά Ὠείοσα Μασγάαπϊς, ἰἸογά οὗ βδαάνθῶ δηά 
οασζίδ, ἰδ ἀοοίγαοϊίοι οὗ ἢ15 ἔοοβ δῃά [86 χυΐϊῃ οὗ ἔπ ἰδῃά οὗ Ἠΐβ Θπδδσ16β᾽᾽" 
(,, 238-49); δηά ἴῃ 2 Οοἱ. 1, 320-47, δαὶ “Ἰαραῖ-Μαγαάβδ, 815 σοά, σ δΥ͂ 
δεαϊζα [6 ον1]- πη 64, Ὀτεδῖς ὑ"οὶς σθροῦβ, ἀοναΞίδία 411 {86 1Δηά οὗ ΤΏ 
Θ,οσηΐοα δηἋ αν 411 οὗ ἑῆδθωῃ.. Βαοίογε Νίδγάδυϊς, ἰοσά οὗ ἤδανεὴ δηά 
δατίδι, τλδῖζο σὰ ἀξος αρρϑαῦ δοοδρίδθϊθ, βρϑαὶς ἔοσ γ ἔανοσ.᾽" Οἱ 
Ῥᾶζα 97 ψγὸ τοϑδά, “Νεθιοδδάύηοζζασ, τνῆο 85 ἰεαγηθά ἴο ἔδας ἰδ γοάς, 
ὮΟ οδῦ565 ἴο αχίβί ἰῃ ἰδ6 τηουϊὴβ οὗ τηθῃ [86 ἔδασ οὗ ἴπ6 στοαὶ ροάς, 
ὙὯ0 ἰζοορ8 ἴῃ ογάοζ [86 ἴθχρῖεϑ οὗ ἴῃς ροάβ.᾽" ΟἹ ρᾶρβ 98 86 βδυβ, “1 
οοπμϑυϊ δά 411 [86 διάδοη δάνϊος οὗ ϑῃαιη)δϑῆ, Βδιωσηδη, δὴ Μαγάμν"; 
Οἱ Ῥάᾶξθ ἵδ1, “Α11 δ οὗ νἱἄθιβργεδά μαδιίδίίοωβ 1 οοσ)ροῖϊοά ἴο ἄο 
βοσνίοα ἔον [6 Ὀυϊ]ϊηρ οὗ Ἐ-ζοσηθη-δη-ῖ. "Π Απά ἔωιγίμοσ, ου ὅδ 5βδπ|6 
Ῥαζο: “ὍΔ Μασγάιυϊ, δ τὰν οουυιδηᾶ (δ6 οἱἵζγ οὐ [π6 ργοάβ 85 Ὅδεη 
Ὀυϊάοά, ὉΥ (Δ τὐὶρν ογάεγ ἰδῇ οὔδηρθβ Ὡοῦ ΤΑΥ͂ 1ζ ὈΤΌΒΡΟΓ; ΤΔΔΥ ἐδ 6 
τοσῖς οὗ ΤΥ πδηάς οηάιτγο." Οἱ ρᾷσο 80, Ὧ6 5ρϑδῖς οὗ “186 Ὡὐυσηθγοιιβ 
Ῥεοορίθβ ψιϊοῖ Μαγάσϊς ρανα ἰηΐο δἷ8 ῃδηάβ, οἵ βαϊπμοσίηρ 811 τβδθη πηάερ 
815 βϑῃδάον ἴῃ ρεδοθ, 8ἃπά οὗ τϑοοϊνίηρ ἰη Βδυϊου [86 ἰτϊδυῖε οὗ ἔμ ἰησϑ 
οἔ 411 τορίοῃβ δης πδίϊοηβ. "ΟἹ ρᾶρο Ο2, 86 8ᾶγ8 ἰδδὶ Μαγάιῖϊ βοηξ ῃἰτη 
ἴο οδζὰ ἕοσ 8ὶ5 πογῖς, [δε Νῦο οδιυβϑά Ὠἴτα ἴο 5628 ἃ βοδρίοσ οὗ ἠπξεϊοα; 
ΟἿ ὈΑξΘ ΙΟῚ, Β6 8 γ8 [δὶ “ἢ15 6δῚ5 στὸ δἰὐεηϊνα ἴο ἴ868 πὐἰβάοσζη οὗ ΝίηΌ, 
ἐδ6 Βοτο, δηᾶ (παῖ 86 ἰ8 τεραγάξαϊ! οὗ (8 βδοσοά ρίδοος οὗ ΝΡ δηά 
Ιϑῃἴατ᾽"; δῃᾷ οὔ Ῥϑβ6 103, δ6 δαύβ ἐαῦ "86 δογηοά τὶ ροϊά [86 Ξῃτίπθ 
οὗ ϑαγρδηϊ, Νεῦο, δὰ Μαγάμ, δηά γορυλε {86 ἴεπιρῖες οὗ Νίη-τηαῖ, 
Νεῦο, δζοσζηδη, ϑῃδιηδβῆ, βίη, δηᾶ ΝΙΠ  ]δηηδ," δη οα Ῥᾶρα 107, “116 
[εζρῖα οὗ ὅ8ιασ-ζαγῦϊ, πα, Γραϊ-τηασαάα, δὴ [εἰ ίαγ᾽" ὅ66 οἶθο {δ 
ῬΓΑΥ͂ΘΙΒ ΟἹ ὈΔ6Ρ65 121,69, 97, 8:4 89, ἀῃηά ἔογ δἰβ σι ρογβεϊ ἰοη, ΡαΡῈ5 92, 
99, 1ορ, 121, 123. 
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δοάς νγᾶβ ἴῃ ἢἰ5 θαγὶ δηά ἰῃ [86 βοατγί οὗ 411 [6 Ῥϑορὶθϑ 
ΒΌ ]Θοῦ ἴο Ὠΐπ), 5ο [δα ἴδον ορεγϑά ἢϊ5 ννἹ]1 δηά ἀἱά ἢ 15 

ψοσκ5. Ἠδ ρὑσγαγϑά ἴο ἴζθῃ δηά ἰΐου σγονθαϊθά ἴο δἰπὶ 
ἐμεὶσ 11. Ηἱ5 οβεγίηρβ ἴο ὑπϑτλ ὑσασα σῦΟσΟ ὨΌΤΆΊΘΓΟΙΙΒ 
πη ἰῆοβα οὗ δῦ ψῇο 884 τὈσεοβάβά ἢἰπὶ δηά ὑποῖγ 
ἔανοσβ ἴο τι Ὄχοοὶ]θά ὑποβα ἐδαὺ ἴδον δδά σγβδηϊοά ἰο 

ΠΘΩΥ οἴδμοσβ. Τῆσουρῃ ὑμοὶσ ἔανοσ, Ὧ6 δον 411 Ὦ15 

Θῃθα ἶθ5 δηᾶ κυδάποά 411 Ὦ15 ἔοσϑ5.Σ 
ὙΥΙΣὮ τοέοσθηοα ἴο {πα Ὀοϊοῦ οὗ Νοθυςοδαάηθζζασ ἴῃ 

ἄτϑδιηβ δηά νἱϑβίοῃβ, νοΐ σαν ἤδϑ αὖ 86 ἔουπάεσίοι 
οὗ ἢϊ5 βἰσεθυοιβ 1πϑἰδίθηοα ρος {δον οογγοοῦ ᾿ηΐοσρσγα- 
ἰαίλοη, ὺ Δ Ὧδ 5814 δηά οχυρῇμαἷϑὶζοά [πὸ 0 ομδ 
ΟΔΏ ρμοῦ ἃ σὶρ νἱ ον οὗ δηοίθηῦ Ὠϊβίοσυ νἱϊϊουΐ ἔν 
Το ζίηρ ἰδ 6 Πογοθβ οὗ ἰῆοβο (ἱπ65 ὑγοσα [6 Ὀοσῃ 
δῃά Ὀγοά οἰ] άγοῃ οὗ βΞαρογϑυλίοη, [δύ ἰδ6 σγϑδαίοβ ἱηρβ 

:Α5 ἴο ἴδε ἀσεπιαηά οὗ [86 τὴῖϑ6 τῦδα, ἐδαῦ ἴον βῃουϊά ἀϊϑοονοσ 16 
ἄσγοδτῃ Ὀδέοσα (ὯΟῪ αἰξειιρίοά ἴο ἱπίοσρσγοῖ ἐΐ, Ὁγσ. Βεοῦσσσδης, ἐπ 18 
οοσωσηθηΐαγυ οὐ Ὠδηϊοῖ, 885 ς4116ἅ αἰἰοηςου ἴο 8 Ῥασγβ]οἷ οββ6 πχοηϊ οηδά 
ἰῃ [Ό0π Ηϊϑἤδτηβ Ζ {6 οΓἹ Μηωδανιπιεά. Ἐον ἴ88 Ὀδησδί οὗ ἰδοβα οὗ ουζ 
τοδοσξ στο αν ἡοῦ δοςοβ8 ἴο [815 ποσῖς, οἵπορ ἰῷ 5 Ασαδὶς ογίρίηδὶ 
ογ ἱη διοηζοϊ 5 ἀσόσίδῇ ἰσαηϑίαἰίοη, τὸ βυ]οὶη ἃ ἰσαηϑίδιίίου οὗ [δ ὲ58 
Ῥᾶϑβαρο: “"Ἐδδίδ βοὴ οὗ Νββσ, ννὰ8 οὔβ οὗ ἴδε νδαϊκαβς οὗ [88 Τοῦα ἰεηρ58 
οὗ Υδεαθιι. Ἐδ εανὶ ἃ ἔγισῃιαϊ νἱξίοῃ δρᾶ νγὰ8 ὅχοθθηρῖν ἰγου]οα ὯΥ͂ 
ἷϊ. 9ὅο δθ οΔ]᾽]οἃ [86 ὑσγορμοῖβ, ϑποδμδηΐοσβ, βοοϊΐβαυοβ, δηἃ δϑίσοϊοροῦβ 
οἔ 411 19 Ἰπηρσάοτῃ δηά 5αἰά ἴο ἰδῆ: 1 αν φθθ ἃ ἔγιρ διξεῖ νοι δηα 82} 
οχοθοάϊηρσῖν ἰσουδῖθά ὉΥ 1. 7ὲ]1} σης ἱΐ, ἱμβοζοίογε, δηά 1ϊ5 σαδδηΐησ. 
Απά ἴδον 5αἰά: Ἐοίδιο ἐδ απο υ8 δηἃ γα 111 611 ἐΐ8 τηϑδηΐησ. Απά 86 
βαϊά ἰο μοῦ: [Ε1 [611 γοι δρουῦ 10, 1 οδηποῖ δα οογίδίη δρουΐ γοὺῦ 
ἰοϊησ 115 στηθδηΐησ. Βοδοϊά, 6 οδπθοῦ Κῆον 18 τηοδηΐησ ὯΟ ΚΗΟΥΤΒ 
τοί 11 Ὀοίογο 1 [611 ἐξ ἴο ἴτ᾽" 

Τὸ {μῖ58 ῥαγα!εῖ, γα νουϊᾶά δδά δποΐδοσς ἔσουχ 86 Ασαρίδη ΝΡ 
ἰδίκοα ἔγοιι [86 βἴοσυ οἱ ϑοϊξεϊγηοϊουϊ, πο 1Πυϑέγαϊθβ ἴδ6 σαρο οὗ 
80 οδβίοσῃ ροϊδηϊδία ῆθ δἰβ τῖβα σθη δδνα ζαιϊοά δη. ἌΒοΩ Κίησ 
Αϑίπι μοαγά ἐδαῖ ἢὶ5 θοῇ γγ85 111, ἢ6 βυτητηοποά [86 βασ68 δη6 δϑίγοϊοροσβ 
διηά {δεγ Ἰοοϊκοά αἱ πἰπι δπά ργεβϑοσίοά ἔοσ δέτω; Ὀπὺ 6 τοσηδίηρά ἰη [86 
ΒΑΤΩΘ 5ἰδίθ ἔογ ἃ ροσίοα οὗ ἰῆσοαε τῃοηϊῆβ. 80 Κιηρσ Αϑίπὶ νγὰ5 δοσαροά 
διά 5Ξαἰά ἴο {6 βασο8: “᾿Ἶοα ἴο γου, Ο ἄορβί Ασὸ γα 811] 8016 ἴο οσυγα 
ΤΩ ϑοηὺ Νον, ἱξ γα συγ εἰσι ποῦ ἱσηπιοαϊαἰοεῖν, 1 ἩΥ 111 5[αν γόοις 411} 
(1,Δ)θ᾽5 Αγαδίαπ Νέρίης, 1ϊ, 290.) 

20 
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8Δη4 ροηογαΐβ Ὀοϊἑονοα 1 ἄγοδατης δῃηά ν᾽βίοῃβ δηά ζοϊ- 
Ἰονγεά [6 δἄν!ςα οὗ ἄγοδηι 1Ἰηἰογρσγοίοσβ δηά βοούβδυοιϑ 
οὗ 411 βοσίβ. 

ΕῸΣ οχδίῃρῖθ, Αβδυσδηϊραῖ, 86 ἰαϑῦ ρσοαὺ Κίηρ οἵ 
Αξϑουσία, 5βαὺ5 ἴῃ ἢϊ5 4πηπαϊ] Ἰῃμξοτ ρου, ἰμαὶ Αβῇατς το- 
νεαϊθά Αϑῆυγθδη 0415 ἤδὴθ ἴο αγροβ, Κίηρ οὗ γάϊα, 
1η ἃ ἀγθδῃι, βαυίηρ: “Εσαῦγϑοσ [δα ἔσο οὗ Αϑδυσδηραὶ, 
κίηῃρ οὗ Αξουσγία, διά ἴδοι βῃδ] οοησθοσ ἴῃ ἢ Ὡδηθ 
τῆϊη6 δηθηγθβ.᾿ ἡ “Οἱ [86 581Π16 ἄδΔγ οὐ ΨΏὨΪΟΣ δα βὰν [6 
ἄγοδῃι, Ὧ6 βοηΐ ἢ15 Ὠβοσβοηθῃ ἴὸ σγϑοῦ δὰ δηά βοηὺ (15 

ἄγοδτῃ) νοῦ δα δά 56 [σοι ρῇ ἢὶ5 δι ρδαϑϑϑάοσ δηά 

τοϊά ἰ ἰο τῶ. Ἐσοιι ἰδ ἄδγ οη, ἔγοτι ὑδ6 δ ἰδαὺ Ὧ6 

ΘΙΏΡΓΧΑΟΘάΑ͂ ΤΥ ἔδοῖ, 6 οοπαμοσγοά ἰδ Οἰτηπλοσίδῃϑ.᾽" 
Οἱ ΟΟὐϊἱ. ἱϊ, 118, 6 5805 ἰδαΐ 

Οπ ἔδα βατηθ πίρῃξ ἰῃ στ μῖο μἷ5. Ὀσοίμοῦ δασζηθδξυτηαϊκίη 
Τοῦ 6116ἃ ἀραϊηθ πὶ, ἃ 5θὸσ οὗ ἄσθδασῃβ ἷαν ἄονγῃ δ πἰρδί 

ὍΡΟΣ 86 οαγίἢ δηά 5 ἃ ἄσγθαδπι, 45 ἕο ον: ὕροι [δα 806 
οὗ [86 τιοου βἰοοάῦ νυ θη: “Υ̓ΏΟΕΝΟΙ υἷδηβ οὐ δραϊηβὶ 
Αϑδυτθαηΐῖραῖί, Κίηρ οὗ Αβϑυσία, δῃηᾶ υπδοσγίαϊκος ἃ Ὀδίι]8 
ἀρϑϊηθσὺ ἴσα, ἴο ἴση 11} 1 οαῦβθ δὴ δν]] ἀδδαίῃ ἴο Ἵοσπια; 
᾿Ὠσουρα ἰδ6 Ἰ᾿ἰσδίηϊηρ- κα οποσγά, Ἡσοῦσγαηά, Ὠηροσ, πᾶ 
{πὸ τᾶρο οὗ Οἴσγα, 111 ρα δὴ οηά ἴο δὶβ 116. ὙἸἘὨΪΒ1 Βοατγά, 
841 ἰχυδίοά οα ἰδ6 τοσά οὗ 5ϊη, τῶν [ωοτγά. 

Οη ΟΟϊ. ν, 97-103, Ὧ6 5805 διαΐ ἴῃ 15 οδσηραὶσῃ δραϊπϑὺ 
Ὁσαιπιδηβδί 5, κίηρ οὗ Εἴαδτη, ἢἰβ ἴσοορβ ξδεασεαᾶ ἴο 8858 

[86 τυξῃϊηρ Ηοοά οὗ {86 τεἶνος [ἀ141; θα ΙΞἴαγ [δῇ ΝΟΥ 
εἰσ οδιιϑοά {6 ἰσοορϑ ἴο 566 ἃ ἄσϑοδσηι δηά ἴῃ 1 βαϊά ἴο 
Ποῖα, “1 δὶ ροΐῃρ Ὀοΐοσα Αβδυσθδηῖραῖ, ἰἢ6 Κίηρ, 
νοσῃ Τὰν δδηᾶς να ξοσγηθά. ἡ Ὑταυπίϊηρ ἴῃ [ῃϊ5 ἄσοδπι 
{π6 ὑσοορβ ογσοββϑά {π6 [14] ἴῃ ροοά ϑ5ρὶτγι 5 (σλαϊηι5}). 
ΕἸΏΔΙγ, Οοἱ. χ, 51-120, ἢ βρϑδῖβ οὗ τορι άϊην [86 
Βι-γί διέ, οὐ Ῥαΐδοθ, “1 νοῦ προ 85 Ὀ6α [ἰΠ6 ροάβ 

" Οοἱ. ὥ, 95-04. 
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δά ρκἷνοιι δἴτι ἔανοσγαῦῖθ ἄγεδιβ Ὁ ηἰρῃὺ δηά ροοά 
ὑδουρῃϊβ ὉΥ ἄδγυ.᾽" 

Ἀσοογάϊηρσ ἰο Ηεγοάοϊιβ, ἰὴ6 γγὰγ οὗ Χογχεβ αραϊηϑξί 
ατγϑθοθ νγϑ πη ραϊοα ΟΥ̓ ϑοπ]6 σηοβί βἰηριΐαῦ ἀγθβτϑ 
ψΠἱοἢ οδηι6 ἴο δῖπι δηά 815 τοῖο, Ασίδδηυς; δηά υὴϊῃ- 
οὐδ [6 ἱπῆμοηοθ οὗ ἰθ86 ἄγοαηβ, Ηοσγοάοϊυβ 5805 
τῃδὺ ἴ86 γχαγ νοι ηοῦ ἢανα Ὀδθοη υπάογίαϊοη (ΒΚ ΥἹΙ, 
12-18). ΑἸεχδηδοσ, δἷβο, 15 σαρσγεβθηϊθά ὉΥ ἢ15 ἱορ- 

ΤΆΡΉΘΙΒ, 85 μανίηρ Ὀδοη συϊάρα 1η 15 πηδοσίακίηρ ΌΥ͂ 
ἀγθδηβ, νἹϑίοηβ, δᾶ οἵηθηβ; δηά δ5 δβανίηῃρ ἃ ὑσγορῆοῖ 

σπαμί5) αἷσαὺβ ἰῇ δηλ. 80, ΝοΡΟοδΒδάηθΖΖζασ 
βρϑδαῖϑβ οὗ Ν:ΏΪκασγαῖς, 15 Ῥοϊονθαά σηϊϑύσοαδβ, ο ρἷνοϑ 
τη ροοά νἱ᾽βίοηβ;" γαὺβ ἰο 'Βδη)δϑἢ ἴο δῆβνγοσ ἰπὶ 
Βοηοϑῦϊν ὉΥ ἀἄγοατηβ δηὰ νἱ᾽ϑίοῃβ;" 5805 (δὶ δὶ ἔδίοσ 

Ἦδά οἰοδηδά [86 ἰουπηεαίτοηβ οὗ [6 σίξζηγαὶ οὗ ΒαΌΥΪοΣ 
ΌΥ ογδοῦϊασ οοσηηγϑϑιοη δηᾶ ὑπαὺ δα τοϑίοσος ἐπα ἴδθω- 
ὉΪΐα οὗ 5διαχηδϑῆ ψῶο ἱπ ν᾽ βίοηβ δῃηούηοαθβ {π6 ὑσυϊτῃξαΐ 
ΤΟΡΙ͂Υ;" δηά ι1565 ΤΙΏΔΩΥ ΟὗὮΕΙ 5ἰ τ 8Γ ρῬῆγαϑοβ, βου ην 
δ5 Ὀ6116[ 1ἢ δηά ορϑάΐϊθποθ ἴο ἴπ6 Ὑ111 οὗ ἴδε ρνοάβ δ8 
τονϑβϑὶθά ἴῃ νἱϑίοῃϑς δη γεϑροῦϑ65. 
Ναυη δὶ 5805 ἴῃ {Π6 στοδαὺ ἱηβοσρύζου ἔσουι ὕσ, (οί. 

1, 45-51, (δαὶ Ιβῃϊαγ οὗ Αρβϑηὶ, ἢὶβ τλϊϑίσοϑβ, βοπῦ Ὠτη ἃ 
ἄγοασῃ ἰὩσουρἢ το ἰο ἀϊδοονοσ ἴα ἰουηάδεαίίοης οὗ 
Ιυαἷθαστ. [Ι͂π ἰδ ἱηδοῦρύζοα ἔσγοαι ΑΡυ- Ηρα, (οί. !ἱ, 
16-33, Ὧ6 5405 ἰδιαῦ 

ἴῃ τ186 Ὀεριηηίηρ οὗ δὶ ἰηράοπι, [86 σού οδυοά δῖτι ἴο 
866 ἃ ἄγοδπι (ἐςλαδγμ᾽ ἱπηὶ οἤμδ. Μασγάα, [86 σγεδὶ ροά, 
διά 91:, (86 ᾿Ἰρδὶ οὗ βοανϑθῃ δηά θρασίδ, βἰοοά οἱ εἰΐδποσ 5ἱά6, 
δηᾶ Μασγάυξκ βροΐβ ἴο το: “Ναδυπαδίά, ᾿ΐπρ οὗ Βαργυΐοη, 
σι [86 Βοσβα οὗ ἰδ γ ψάροῦ Ὀσίηρ Ὀσίοϊ δηᾶ Ὀυ1]14 Τμ1π6] 

: ὅ66 Ατηδηβ Ἐαρεδίδοη οὗ Αἱεχαμάεξν, ῥαξεΐηι. 
31 δυσάοη, ΝΙκ,, 1; Οὐ. πὶ, 5-8. 3 714., χὶὶ; ΟΟΪ. Σἱ, 20-22. 
4]ἀ., χνϊ; Οὐ. ἱ, 44--50. ε 7ἁ., χῖχ; ΟΟΪ. νἱΐ, 62-66. 
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δηᾶ οδιι56 δίη [86 ροοά ἰοτά ἴο οοσρΥ 85 ἀτγο]Πηρ οἷδοθ 
ὑπογοίη. ἡ  ἘΕΟνοσοη!ν Βραα 1 ἰο ἰδς Ἰογτά οὗ ἴῃ γοάϑβ: 
““ἼΒαῦ ἰδαιρῖθ ποῦ ποι δαϑὺ οοσυσδηδεά ἰο Ὀπ1Ὰ, τΠῸ 

ϑου Βῖ8η βυστοσηάβ 10, αηά οχύθηβῖνα ὅσα δὶβ ἰσοορβ.""ὀ Βαΐ 
Μαγάυκ καἱά ἴο τὴο: “Τῇ ϑουίμίδη σοι μοι δαὶ 
τηουςἰοποά---ο, Ηἰ5 ἰαπά, δηά [86 ἰάηρϑ, 815 Ὠοίρεσβ, ἃσα 2Ὸ 
ΤΏΟΓΟ." ἴῃ [86 ἰδιτά γοατ, ὑπον οδυβοά δἴτὰ ἴο ρὸ ἴο γγΆσ, 

δηά Ογγυβ, [86 Κίηρ οὗ Αὔζβϑῃ 815 {|1|6 ναββϑαὶ, βοδίϊοσοά 
νι δ΄5 ἔθνν Ἰσοορβ 86 ατ-οχίοηδά δου ῃΐδηθ. Αβῦγαροϑβ 
{86 ἴσης οὗ π6 ϑογιβίαης 86 οἀρίυτοά δηᾶ Ὁσουρδὺ 85 ἃ 
ῬΓΊΒΟΙΟΣ ἴο Ηἰβ ον ἰδηά. 

ἢ Οοϊ. ἱΐ, 59-Ο1, ἢ6 588γ5 ἰδαὺ “᾿ΘΒδιηδϑῆ, [π6 ργοαὺ ροά 

οὗ ΙῬδγὰ, ββονσϑά ἴο ἢϊπι [6 ἄννο ]πρ ᾿ΐδοα οὗ ἢἰ5 ἢθασγί᾽ 5 
1ΟΥ, ἰῃ Ταβῆσγιϊ, οἡ [δ6 ἔανοσγαθῖθ σηοηϊζῇ, οὐ ἰδ6 ἸΟῪ 
ἄδγ, ὙὨϊΟΣ Βῃδηγδϑῆ δηᾶ Κδυηδη δᾶ τϑδάθ Κηονῃ 
ἴο δ1πὶ 1ἢ 4 ἄγδαζῃ.᾿᾿ 

Αξύγαρε, [86 σοῃζοσηροσασν οὗ Ναρυηδίά, δηᾶ [8 
σταμάξζαϊμοσ οἵ Ουσι5, βανν ὑνγο ἄσγθδιβ νυ] Οἢ [86 ἄτοδηι- 
ἑη ογργοίοσβ οχρ δἰηθά δ5 ρσγοβρισίηρ [6 οοησπαβῖ οὗ 41] 
Αϑξίαᾳ Ὁν ἢϊΞ σγσδηάβξοῃ, Ουσιβ.2 

Ὗγε ὯὩΔΥ ἰσιἶν 5αὺ ἰδαὺ (6 τηϑθη οὗ δαὶ {ἱπ|δ, δνθῇ 
[86 ρ»τοδαίθει οὗ ἔθη, ᾿νοά δηά τονϑά ἴῃ ἃ σψοσὶά οὗ 

ἄγοδαωβ. Τα ργϑαῖοσ [δ σηβϑῃ, [6 ποσα ἱπηροσίδῃϊ Ὧἰ5 
ἄγθδζηβ, Ὀοϊῃ 1ἢ σοῃθθαθησοβ ἴο Ὠἰσηβοῖῖ δηά ἴο ὑῃοβα 
δου τη. Ἡδηοθ, γα οδῇ ἰῃ 8 πιθαϑῦζσγα στη ρῖηο ἰὯ6 
γα δά υποοηίγοϊ 60 ]6 τηάδὶσηδίίοηῃ οὐ Νοριποδδά- 
Ὠ6ΖΖΑΤ ΏΘη 86 ἤηάπ ἰμαῦ 88 οδπηοῦ ὑγαβὺ [πα ΔΡΟΙ ΠΥ οὗ 
Ειῖ5 τῖπ6 τη ἰο δχρί δίῃ ἰῃ6 ἄγθατῃ ἰμαὺ ὑγου 165 Ὠΐπ|. 
Ομ ργεαὺ ρασγί οὗ 8ὶβ. βυβίθῃηι οὗ Κιηροσγαῖς βοοδά ἴο 
Ὧν οοἸϊαρβοά. ον οου]ά ἢ, μοηοοξογίῇῃ, βηά ουὖ [86 

Ὑ11 οὗ ἴᾷοβα ροάβ οὔ ψῇοηὶ 6 ἀδροηάθά εηά τ ῆοβα 
οουγτηδηδς δηα τϑθ5 ἢο ἔο]]ονγοά, 18 [15 γτοϑῦ σηθδῇβ οὗ 
τονθϑησ ὑμοὶσ Ὑ{11 Πτουρἢ ν᾽ βίου αηὰ ἄγθασηβ τγῶβ 

Σ Ἡογοάοξαϑ, ἴ, 107. 
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τοηάογοά ἡυραίοσν ἸπτουΡὮ [86 Ἰρηοσγδθησα ΟΥἉΘ ἸΠΟΒΡΘΟΙΥ 
οὗ [86 Ιτηἰογρσγοίοσβ οὗ ἀγφαηβὶ Νὸ ψοηάθσ δ6 νγὰϑ 
Ῥοϑίάδ Εἱτηβδ 1] τὶς ταρα ψ] ἢ δὶ χὰ ἴο Ἡΐη, ροσῇδῃϑβ, 

[86 Βτϑὶ οοηβοϊουξηθεββ οὗ αὐῦοσ Βο ρ[θϑϑῆθθβ 6 δά ὄνοσ 
[61|᾿ ΤΏ τ] δοοουπῦ, δἴ5ο, ἔοσ δἰ5. οχίσαναρδαηϊ ουὖ- 
Ὀυτγεῖβ οὗ ὑσγαῖβα 12 ἢοηοσγ οὗ Ὁ δηϊοῖ δῃά 5 ασοά. Ἐτοσ 
[86 αῦονε βἰαϊοιηθηῖβ 85 ἴο [6 Ῥο6]165 δηά ἀϑθοίδσαιουϑ 
δῃ δοῖβ οὗ Νορυοδδάμηοζζασ σαϊδοσγοαά ἔσοηι ἢϊ5 οσῇ 
δ ἃ ἙοολοΓΡΟΓΑΣΥ ἀοοσασηρηΐβ, 10 15 ονϊάσηῦ [δαὶ ἰδοσα 
15 ὯΟ ΤΟΓΑΪΐ ἱτυ ρΟΞΒ Ὁ: Υ οὗ 815 Βανίηρ ἰσϑαθά [ἢ6 οὐϊοῖβ 
τεοοογάρά ἴῃ [6 Ὀοοΐς οὗ Τ)αηὶοῖ 85 Ὠδνίηρ ὈδΘοα ἰδβαθά ὉΥ 
Ὦ τ. 

Α5 ἴο ϑασῖας ἰ6 Μοάρ, ᾿ἱπδϑοηγυςοῦ 85 ὯῸ οὔθ ἰκῆοννβ 

δηγ ηρ δρουΐ 15 ομδσγαοίοσ οχοορὺ ννῶἢδί 15 ἴο Ὀ6 ἅδο- 
σὶνοά ἔσοσῃ [6 Ὀοοϊς οὗ Τϑδηϊοῖ, γα δὰ οοῃίοθηϊ ἰο ἰθανθ 

ἴο ἰδ πάγτηθηΐ οὗ οὐγ τεδθσβ [86 δῆξνχογ ἰο [86 αι65- 
ἰἴοη ἃ5 ἴο ψ βοῖδοσ ἰδ6 δὴ ψῇοξο 1116 15 ρογίσαγϑά ἔοσ 
1.5 1ῃ. [86 5᾽τίἢ οδαρίοσ οουἱᾶ Ὦδνα Ὀδοη ἰηδιορά ἴο 1556 
[ὴ)6 ἄδοσθο δρουῦΐ [δ ὑσγδαύοσγξ ἴο Ὠϊτηβοῖέ δηά δροιῦΐ [86 
Ῥυμιβτηθηΐ οὗ Ὀείηρ ἰζσονῃ ἱηΐο [ἢ6 ἄδῃ οὗ 11ο0Ώ5 ζοσ 
ἀἰϊβορδθάϊθηοθ ἴο ἐδ βϑίῃηθ, οσ [ῃ6 ἄδθογθαε ογάοσιηρ 41] 
πδϊϊοηβ ἴο ἔβας [86 Οοά οὗ δηΐϊοῖ. ἯΥὙε Ὀοΐονα δδΐ 
ἴδε αυσδίίοη οδῇ Ὅ6 δηβιγεσγοά 85 νά] Ὁν 86 ογάϊηδσυ 
ΤΟΔάΘΣ 845 ΟΥ̓ [86 τηοβὺ ἰϑασηθά ὑσγοΐθθβοσ. ΕῸσ ἰ 15 ποῖ 
8. αποβυύζοη ἀδιηδηάτηρ βοδοίσβθῖρ ἴοσ 105 δῆβνγοσ, Ὀαΐ 
ΒΙΤΏΡΙΥ ΟΟἸΤΏΟΠ 856Ώ56. 
Τα ον οἴδοσ αποϑώοῃ ὙΣΓὮ τοΐοσθηοα ἴο [86 τηογαδῖ 

ῬΟΒΘΙΌΣΠΟΥ οὗ βδαοῦ ἄθοσθοβ ἰπδὶ σοϊρῃΐ Ὧ6 ΓΟΔΞΟΠΘΌΟΪ, 
ταῖϊβοά σνουϊά αγίϑα ἔσοσῃ {86 ἀἄουδί 85 ἴο νδοῖδοσ ἃ ᾿'τρ 

οὗ Μροάϊα οσ Ῥεογβία νοι ὑσορ δ σδκο 8 ἄδθογδ ζογ- 
ὈΙδάϊηρ δῆγοηθ ἴο ὈΓΑΥ͂ ἴο, ΟΓΥ τηδῖκα τοαμαϑῦ οὗ, δΔΥ ρμοά 
ΟΣ ΤΏΔΏ 8806 οὗ ὨΙΤ561}, ΟΣ ἃ ἄθοσθα οουηζηδηδιηρ [6 ηΔ8- 
ὕἱοηβ ἴο ἔϑθασ [86 (οά οὗ απίοῖ. Τδοβα 8ο ἄδην [6 
ῬΟΞΘΙ ΟΣ ΠΥ οὗ σας ἄδοσθαβ, αϑϑυσηθ δῦ οπου σῇ 15 κηόντῃ 
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οὗ {86 τεϊρίουβ ἰά6θαϑ οὗ [6 ᾿ηρβ οὗ Μεάϊβ δηά Ῥεοσγεία 
ἴο Θῃδῦϊα 05 ἰο αϑϑοσύ μαὶ βιορ ἄθοσθεβ σου δανα 
Ῥδοα αἰξοτῖγ τερυαρηδηΐ ἴο ἐμποὶς ᾿611615. Τὸ 15 δεδυσηθά 
ἐδαῖ ἐμεῖς ὈεΙοῦ ὰβ δῇ πηδάυϊογαίθα Ζογοδϑίγιδη πη), 
δηά δαὶ [δ6 Ζοτοαβίσδηϊβηι οἵ ἰμαὶ ὑἱπ16 85 τε] 85 οὗ 
Ἰαῖοσ ὑζπηθς ἔογραάδβ [86 ὑψόσ οὗ δὴν ροά βανὲ Αυσγα- 
τηαζάα, ἰδ6 ον δῃά βυρσοβ ροά. Βυῖ νδδΐονογ 
186 ροποσαῖ Ὀθΐθῦ σὰν δᾶνα Ὀθοθῃ, 1 οδῇ ΒοΔτ ον ὃα 
οἷαίτηοά δαὶ Ουγαβ, Οδυῦργβοβ, ϑυηθγάῖβ. ἴῆ6 Μαρίδη, 

Αϑβίναρο, δὰ [6 Δοδβεγγθηΐδη Κιηρβ οὗ [6 ἔδυ ν οὗ 
Ἀασίυβ Ηγβίδϑρίβ, ΟΣ 8ΩῪ οὗ ἴδ Κίηρβ οὗ Ῥεσγείδ, σθοορ- 
Ὡζοά πο οἵδοσ ροά Ὀιΐ οὔθ. ΕῸΣ οχδυρῖθ, Ογσὰβ ἴῃ 

{86 ΟΥηᾶος βου ροη βανβ μα ἰδ γγὰβ Μαγάμκ, [68 
δοά οὗ Βαδγίοῃ, νγῦο ἴῃ 85 δῆροσ δ Νδρυηδὶά ἰσουθϊοά 
Ηἰτηβοῖ ἴο 411 Ουσιϑ, ων οὗ [86 οἱἵἷγ οὗ Αῃβῆδῃ, ἴο [86 
ἀοτηϊηΐοη οὗ 411 [86 νοτά (190-12). Μαγάυκ, αἴςο, βη- 
δΌΪ]οα Ὠἴτα ἴο βυθάπα [δε 1Δηά οὗ ΚΌϊ δηά ἴδ6 ϑογιδίδηϑ, 
οοζησηδηδοά Ὠἰτα ἴο τϑῖζο δῖ5 Ἄβχροάϊοη ἰο Βαυίοη δηά 
83 ἃ ἔπιεηά δηά Ποῖροσ δὖ δ᾽5 βἰάβ, οδιυϑϑά πὶ ἰο δηΐοσ 
Βαῦδγίοη σιϊουΐ 4 Ῥαιῖ6, ἀοἰνοσοά Νεαρυηδιά ᾿πῖο ἢϊ5 

δαηάς, αηᾶ 5βδονεά Ὠϊτηβοῖέ ρσσδοίουβ απΐο δἰπὶ (123-21). 
Βοὶ δηά Νοῦο, δἷϑο, ἃσὸ 5814 ἴο ἷονα δὶβ σιΐθ δῃά ἴο ανθ 

ἀεβίσοά στὰ Ἰογέμα! ἤοασγὶ ἢϊ15 ἀοπυηίοη (22). ΟΥγτιβ 
οοποΐπ 65 ἰδ6 ἱπδοσ ρου τσ Ὦ ἰὯ6 ῥσγαγοσ (δαὶ 411 [ἢς 
δοάβ τῇδυ ἀδὲν τηϑδίζα ἱπόυσῃ Ὀδΐοσε Βεῖ δηά Νεῦο [δε 
Ἰοηστἢ οὗ δὶ5 ἄδγϑ, τῦδν βρϑαῖς [88 νοσζά οὗ 815 ρσδοο, δηά 
58 Ὁ ἴο Μοσζοάδοξς, 815 ἰοσγά, ἃ ὕὍσαυοσ ἔοσ Ουσιι5 [δ Ἰσηρ, 
ἍὮΟ Ὠοηοῦβ ἰδθαι, δηά ἴοσ Οδῦυβεβ ἢ15 βδοη. [ῖη [6 
Ονυτὰβ ΟὨχγοηίΐοῖΐθ, ἢο τηθηϊίοη οὗ ἰδ το ρίουβ νἱον5 
οὗ Ογγιβ οοουτβ; Ὀπὺ Ὧ᾽5 Ὀσοδαάτῃ οὗ νον 85 ἴο ροϊγίῃε- 
ἰβτ 15 ἱσυ ρ]] 64 ἴῃ ἴ[ἢ6 5ἰαϊοσηθηῦ οἡ ἴδ ἤξονεῦϑο, ἰὴ 21, 

{μαῦ 845 βοὺῇ 85 δ6 Ὀθοδῖηδ [ίηρ οὗ Βαρυΐοῃ, ἰῆε ροάϑβ 
οὗ Αοοβδά, νῆϊοῦ Ναυη ϑ ἢδά οαυξοά ἴο Ὀ6 οατσι θά ἴο 

Βεαῦννίου, σσοσα Ὀσουρῃύ Ὀδοῖς ἰο [Ποῖ ονχῃ οὐνὲ68. 
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Νοιδίηρ ξυτίῃοσ 15 ἱζηονῃ ἔσοσῃ ἰδ Ῥεγείδη δῃηὰ Βαθγ- 
Ἰοηΐδη τηοηυτηθηΐβ 85 ἴο (86 τοϊρίουβ νον οὗ Ογσὰβ 
δηᾶ (δεηῦγυϑαβ. 
Το Ἐρυρθδη στϑοογάς, βονγονοσ, [611 15 ἰδαῦ Οδῃ- 

Ὀγδβ65 οδῦηα ἰο Ερυρί, “σἹ]Π}Ὴηρ ἴο οοπΐοστ ἴο ἰδ ]οοδὶ 
ὙΟΣΒΏΙΡ5 δα 6 Τουηά.᾽᾽: 

δ νοσβηροά Ὀεΐοσα [86 Ὠο] ηθ655 οὗ Νεὶϊ τὴ συ ἢ 
ἀενοίίοι, 845 811 [86 Κίηρε δά ἄοῃο; Ὧ6 σηϑδάθ ρσγοδὺ οἵο- 

1265 οὗ 411] σοοά {μΐηρβ ἴο Νοεὶξί, [86 »τοδί, [δε ἀϊνϊηα σαοΐδοσ, 

δηά ἴο 411 [86 γοάβ ψῆο ἄντε ]]} 1 ὅ6ῖ5, 85 811 86 ὑἱουβ ᾿ηρϑ 
δαά ἅἄοπο.2 

ατῖυ5 Ηγβίδϑρίϑ 15 βαϊά οῃ [6 58:16 ἰηδογίρθου ἴο αν 
οοὐδεημοα [Π6 ῬΟΙΟΥ οὗ Οδεαρυβαβ. 

Ηϊς Μαϊεϑῖυ, ἐδ Κίηρ οὗ ὕρρεσ δορά Τονες Ἐργρί, 
Ῥατῖυ5, ογάοσοά στ [Ϊ. 6., ὕχα. ποτ. γε5. πεῖ] ἴο ο ἰο Ερυρί 
ΜΉ116 ἢΐ9 Μαϊοβν νὰ5 ἴῃ σδηὶ [Θ γχίδ] ἱἰῃ οσγάοσ ἴο ζοδϑοϊδθ- 
5} (86 βοῖῃοοῖ οὗ βϑογεά βοσίρεβ. ΗἨϊβ Μα]εβίν ἀϊἃ {815 
Ῥοοδίϑα δα ἰκηονν {πα νἱτγίπα οὗ [815 ψοσῖκ οὗ γεβίοσίηρ 411] ἰ(μδΐ 
Ὧδ ἔουπά ττεοϊκοά, δηά ἰο τεβίοσα [86 ἤϑζηδϑ οὗ 411 δε σοάς, 

ἐμοῖσ ἰοαιρῖοβ, ἐμοῖσ οηδονχηθηΐβ, δηά [86 τηδηδροσηθπί οὗ 
ἘΠ ῖσ ἔδαϑὶβ ἔόσονοσ. 

Νοίδιηρ νδβδΐονοσ 15 ηότῃ ἔσοσῃ [86 στηοησσηθηΐβ 85 
ἴο {δ νίοννβ οὗ ϑιηοσάϊβ [86 Μαρίδη, δηά ᾿ϑαγσί5 Ηγϑίαϑ- 
Ῥὶ5, ὁχοορύ νψϑϑ ᾿λασγίι5 [6115 15 1η δ15 Βεδιβίαη δηά οἵδοσ 
᾿ἸηϑοΡΏοΟΩΒ. Τῆδὶ Ταῦ 5 ἃ Ροϊγι μεθ ΔΡΡΘδΓΒ 
ἴῃ ἰῆ6 Ῥοσβοροῖβ [ηβοσιρίίοηῃ Η,, νοσα Ὧα ὑγαγβ: “1ρὶ 
Αὐταιηδζάα δηᾶ ἰδ6 οἷδη-ροάβ Ὡοῖρ τὴβ," “δαὶ δῃ 

ΘΠΘΓΩΥ ΓΩΔΥ͂ Ποῦ οΟΙῺ6 ἴο [ἢ]5 ΘΟ ΓΥ, ὯΟΓΣ Δ ΔΙΓΙΏΥ, ὯΟΓ 

ἃ ἀρασίδβ ὩΟσ ἃ στοῦ ]!ου; ἔοσ 815 ἕανοσ 1 Ὀθϑθοοῦ Αὔγα- 

: Ῥείσο: ᾿εέσίον οὐ ἘφυΡί, ᾿ἰΐ, 361. 
2 74., 461, 2362. Ττδηβ δἰϑά Ὁγ Ῥεΐσι ἔσου ὅπ Ἰηβοσίρίίΐίουῃ οὐ [8 

διἰδίις οὗ ὕύεα. δογ. γεξ. ποι. 8 1ά., 162. 
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τηδζ δ δηᾶ (6 οἶδη-ροάβς; τῇδ Αυγατηδζάβ δηᾶ (δε 
οἶδη-ροάβ σγαηΐ τὴβΒ 815." 8ὅ0. Χοσγχβϑϑθ, ἴῃ ἱῃβοσ ρθη 5 
ἘἙ, Α, Ὁ, δηά Κὶ οἱ ϑρίοροϊ, ὑσαγβ ἰδαὺ “᾿Αὐυγαπιαζάβ 

δᾶ (86 ροάβ δ ὑτζοΐθοῦ δίπὶ δηᾶ ἢϊ15 ἱεηράοχσῃ. ᾿ 
Ατσίδχοσχοβ ᾿οηρίσοδηιβ, το στυϊοά ἱπηπγοάτϊαίον αἴῦοσ 
ΧΟσχοβ, ἔσοσῃ 465 ἴο 425 Β.6., Ῥσγδὺβ ἴῃ [86 ΟὨΪγΥ ἰῃβοῦΡ- 
οη οὗ δἷ5 δαὶ γα βανὸ ἰδδΐ Αυταζηδζάδ, Δηδδϊΐα, δηά 

Μιΐῶστα τῇδυ ὑσζοίΐθοῖ τη. ἀτσγίβδχοσχος ΟἿ Ὁγαὺβ 
ιδ΄ Αὐταπιαζάα δηᾶ ΜΙδγα τᾶν ὑσγοίθος ἵστη δηά δὶς 
Ἰαπά. 
1ὐ υ σουθηροσ, ἴοο, δαὶ 1 νγαβ τοὺ δ8ϑῇ υπδοασζά-οὗ 

τὴν ἴοσ ᾿ρβ ἴο Ὀ6 ἸΙοοϊκδά Ὡροῦ 85 ροάβ. ΤΏ Κίηρϑ 
οὐ Ἐρυρὺῦ ψγεσ ψόσβῃὶροά 85 βο ἔγοσῃ 1πηπγοσλοσγίδῖ 
ὮταθθΘ. Τα ἰάδρα οὗ νι Οϑϑασ 15 οἰοβοῖγ οοηηθοῖθα 
ἢ [16 ἀϊνίηα τῖρδϊ οὗ Κίηρβ. Βοίῃ ροάβ δηά Κίηρβ 

ΕΟ ἰοσάβ. Βοίῃ σόα δοβοϊαῦθ σοπδγοῖβ δηά δαυΐο- 
οζταῖβ. Τϑο ἀἰβόγοηοα Ὀούνθο [π6 ρόνοσ οὗ ἃ ροά δηά 
[δαὶ οὗ ἃ Ἰτρ τηϊρῦ Θαϑν Ὀ6 Ἰοοϊεά ὡροῦ 85 οὔθ οὗ 
ἅἄσδρτθοα δηά τὐοῖ οὗ κἰηπᾶ, Τδαδὶ ᾿ΐηρβ οουἹἱᾶ Ὀ6 οα]]οἅ 
Βοάβ 15 υηθεϑεα ὮὉν Ῥδασγαοῆς, Ῥιοϊθηγίθβ, ϑεϊθιιοιάϑ, 

Ἡδρτχοάς, δηά Οξβϑασβ. [1ὐ 15, [ῃοσγοεΐοσγο, ποιτδοσ υπηδίυγαί, 

δτοίοθαμθ, ΠΟΣ ἱτηργοῦα οἶα, ἰδαὺ [6 οουγίξοτα οὗ (ἢϊ5 

Μράϊδη ᾿ηρ ββοιϊ ανε βαδύοσθοα Εἴτα τὶ τδ6 ϑδτ6 
ΔΒΟΣΙΡ Οη5 οὗ ροαά κα ροννοσ. 

ΕἸΏΔΙγ, τυ βαΐθσνοσ τυ ἤν Ὀδθη [δα Ὀεϊϊοῦ οὗ [6 
Ῥοσβίδῃϑ, οσ οὗ ἰῆο Μεάορϑ, 85. ἴο οὔθ ΟΣ ὩΊΟΣΟ ροάξ, [6 

ἄδογθεοβ οὗ ϑαγίυβ [6 Μεάθ ψεγὰ τηϑϑηῦ ἴο ΘΡΌΡΪΥ τοῦ 
ΤΏΘΙΟΪΥ ἴο ἰδα Ῥογβίδῃβ δῃὰ Μοάθϑ διηοηρ ἢ15 δ )]θοίβ, 
Ὀαΐ ἴο δε Βεαρυ]οηίΐδηβ, Αβϑυσγίδηβ, [ονγϑ, δηά 411] οἴδογ 
ὩΔΌΟΩΒ 85 νγγ6 11. Μίάδϑηγνυ οὗ ῃ656 δδίζοῃβ δά δον ροάϑ. 
ΤΏ βσθεὶ οαϊοΐ οὗ Τατίας ἔοστ 5 δῆγομα οὗ ΘῺΥ πδίϊοῃ 
ἔτοτῃ σηδίηρ τοαυδϑὶ οὗ ΔΥ ρΡοά οΥΓ σῆδῃ, βανα οἵ πιπλβοῖξ. 
ΤῊΙΒ ΠΊΔΥ, ΟΓΥ ΠΊΔΥ Ὡοΐ, ἱΠΊΡΙΥ μα [86 Κίηρ Εἰτηβοῖξ, 
ΟΓΥ ΔΩΥ οὗ 5 ϑιδ]θοοῖβ, οοηδί ἀοτγοά ᾿λᾶσῖι5 ἴο Ὀ6 ἃ νοά. 
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Τὸ οογίδν ὑσοβίδιϊβ οη6 δηά 411] ἔσοτι ὑσγαγίηρ ἴο δῆγ- 
ΟἿ ἴοσ, οσ δϑκίηρ ἔγοσῃ δῇγοῃθ, δηγίβίηρ, Ἵχοορὶ ἔσοσῃ 
186 Ἰίηρ, ἰοανίηρ δϑὶάθ ἰδ αυοϑθώοῃ 85 ο (δα Ὀοΐξοξ οὗ 
106 Ῥόσγσβοῦ Ὀσγδυηρ. 

Ετοῦὶ ψϑδίονοσ δ:89}Ἃδ6 οομδιδογοά, ὑμοσγοΐίοσα, ἰζοσα 15 

ποίμίηρ ἴῃ νῆαῦ γα Κηον οὗ [86 οδαγδοῖοσ οὗ οἱΐδοσ 
ΝοΡυςδδάπμοζζασ οσ δγί5 ἰδ6 Μοάοσ, ἴο τδῖίκα 1ΐ :τ- 
Ῥοβϑίθίθ ἴο Ῥοϊΐονο δαὶ βυοῦ ἄδθογθοβ 85 ἰξδοβα γσοοοσάθά 
ἀὰ Ὁδηϊοῖ τόσα δούυδιν τδάθ. Α τηόογαΐ ἱἸστυροβϑι ὈΣΠΥ 
δρεϊηβδὶ δυο ἄθοσθοβ 15. ἃ Εριηοηῦ οὗ ἰδ οδ]θοίοσ᾽ 8 
ἱτιαριηδίοη. 

11. ΑΚ5 ἴο ἰδ6 ᾿κραϊ ἱπυροςϑι ΟΣ ΠΥ ἀραϊηθσῦ [86 5506 
οὗ βυοῦ ἄθογθοβ, οὔδ Ὡδϑά ΟἹΪνυ 580 ἰδαὺ ἰδ6 ον ἄάθηςθ 
βον5 [δα [86 ἀοούχηρ οὗ [86 ἀϊνίηα οτἱρίῃ δηᾶ δυΐδμοσ- 
ἰζγ οὗ ἐποῖσ Κη ρθη 85 αἰνσαυβ οἰαἰτηθά δ5 [6 στοιηά 
οὗ [86 τἰρδύ οὗ [86 Κίηρβ οἱ Ὀοΐῇ Βεαργυίοη δηά Ῥοσγϑίδ 
ἴο για. 

ΑΙΙ ἐδαῦ νὰ ἵζον οὗ [86 Ἰσηρβ οὗ δηοίθηῖ Βαδυΐοη 
ΒΏΟΥΒ 85 [δ [86 ἰατγβ οὗ [86 ἰδηᾶ γοζα ἑοσγηυϊδαίθά ΌὉΚ 
[μ6 Κίηρβ, ψιϊπουῦ δὴν οορίσγοϊὶ Ἔχοθρὺ δῦ γγχὰβ θχϑσ- 
οἰδοά Ὁγ ἴδ6 ροάςξ, ἀουδύ]655 ᾿Ὡσγουρῃῃ [86 τηράϊυπι οὗ 

[86 ὑγἱθϑδίβ. ΕῸΓΣ ὄδχδρῖθ, Ηϊδχητηγαῦϊ! 5ρϑδῖβ οὗ ἐδπ6 
͵αάρτησηϊβ οὗ {π6 1δηά το οἢ 6 δά ὑτοηουπορά δηά (86 
ἀδοβίοης οὗ ἰδ6 ἰδηὰ νῶϊοῦ ἢ6 Βαά σοηδοσγρά:2 δηά ἣθ 

ΘΧΌΓΟΘΘΟΘ ἰδ6 Ὦορα ἰδαῦ ξυαΐυγα ἰτρθ ΤΏΔΥ ὈΓΟΠΟΌΠΟΘ 
ἡαάρτηθοίβ ἔοσ [86 ὈΪδοῖς-ποδάδά ὑβθορίθ δηά σοηάοσγ Ποῦ 
(οςοἰϑβίοηβ.:Σ 8.0, δἷϑο, Νεθυοδδάηθζζα σοΐοσθ δραίη 

δηά δραΐῃ ἴο ἰδ6 ἔδοὺ ἰδδῦ 86 δά Ὀδδθη δρροιϊηϊθά ὮὉΓγ 

: ΤΉς ἄδοτγοο οὗ ᾿δασίυϑ ἴδ Μαΐς, οοτηιδπάίηρ δὶ5 βυ: 76 ς 8 ἴο ἔσοσηῦ]8 
Ὀείοτε [δ6 αοά οὗ Π.δηϊοῖ, 15 ρατϑ]]οοα ἱὰ 86 δοσίροιγος ὮΥ ἴῃς ἄδοζοα οὗ 
Ογσα5 τοοοσζάθά ἴῃ 2 (ῇ. χχχνὶ, 23, διά ΕΖτγα ;, 2-4, ὉΥ͂ [Π6 ἄδοζοο οἵ 8» 
τὶαβ τοοογάδά ἴῃ Εζσζὰ νὶἱ, 8, δοϊκηον  οάσίησ [6 αοά οὗ ἢδανοῦ, δηά ὉΥ͂ 
ἰδ ἄφοτϑεβ οἵ Ασίαχεσγχεβ ἔουηά ἴῃ Εζζα νἱΐ, 12-26, διά Νεξ. χὶ, 23, δηά 
Ἷ1,7, 8. 

5 Ἡαγρογ: Οοάς, Γρήίδορμε, 68--71. 2 7ά., 85-90ο. 
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Μασγάυκ ἴο συαΐθ ονὸσ 411 ὑῬϑοορῖθβ; διὰ ἣθ ὑγδαυβ ἴο 584- 
ΤΩΔΞΉ, “ψνῶο τλδίκος βδυσοθεϑίαϊΐ ἔδυ ἔα ἀἀθο ΒΊ ΟΏ 5," ἴο 

ρταῃῖ Ἠΐπὶ “δ βοθρίοσ οὗ σρῃιθουβῃβββ, ἃ ροοά συΐο, 
δηῃά 4 υδὺ σ'ννψαν.᾽ 5 80, δἷ5ο, [ῆ6. Ῥεγξίδῃ ᾿ΐηρϑ ἴῃ [86 
ξοσίηϊδίίοη δηά ὑγοηχυραίζίοη οὗ ἐμοῖσ ἴδννβ δά θά 
ὯῸ οἴδεσ οοῃῦσοίὶ ἰδδὴ ἰδαὺ οὗ Αὐτατηαζάα. ΤΉ 
Ὀαγίυβ βαγ8: “ὙΤΏ656 ἀΓῸ [86 ἰδ θ᾽ ψὨΣΟΣ βυδη δά ἰο 
τῇΘ; νι δῦ νγ85 οοσησηδηάθαά ἰδθτ ΌὉΥ 116 τγᾶβ οαγγίϑά οὔ. 
ΤὨτουρῇ [6 ρσγᾶοο οὗ Διυγαηιδαζάβδ ἤανο [μεῖς ἰδ 5 Ῥθθα 
οοπϑδυϊ ἱρά δοοοχάϊηρ ἴο τὴν αν: 865 Ὁ γσγὰ5 οοσῃσηδηάοά 
[ῃοτὰ ὈΥ ΠΊ6, 80 γγὰ5 ἰδ ἄοπο.᾽ 5 
ΤΩ ἔδοϊ, αἷβϑο, δαὶ ἰῃ6 ᾿σηρβ Ὥσνοσ δοϊκηουνίθάρθ 

ΔΏΥ ἰαὴνα Οὗ τῆθῃ δ5 δἰηδίησ ροὴ ἰδθηι, Ὀσὺ ἀρρϑαΐ 
αἰνγανβ ἔοσ ὑμεῖς στρ ἴο τλδῖζα ἄδοσγθος δη ἔογ ἱποὶς 
δα μοσὶ ον ἴο οχϑουΐα ἰῆθτι ἴο [6 τανβαϊθά ν1]}1 οὗ 188 
ροάβξ σμοηὶ ΠΟΥ βεογνεά, βϑῆονγβ ὑδαῦ ἴδ Ὺ στεϑοορηϊζοά 
ΠΟ 5διοἢ Βυτϊηδη ἰδτγϑ 85 ὈΙηΘ΄ηρ προη ἰῇο. ΔΑΡρρϑβϑί 15 
τηδάσ, 10 15 ἴσιο, π .δηΐοὶ νὶ, ἴο [86 ἰατυβ οὗ ὑπὸ Μοϑάος 

δά Ῥοσγείδῃβς; θα 1 [6 566 ομαρίοσ Σὖ 15 ϑδῆονῃ ον 8 
Ἰηρ οουἹἱά ἄδοσεα ἃ ἷανν ν ὩϊοὮ δηηυ116 4 1η 105 Ὀσγδοίϊοθ 
411 [86 ἴατγγβ δῃά Ἵοὐβίοσηβ δ5 ἴο 6 ψοσϑϑὶρ οὗ Αυτγα- 
τηαζάα, Μασζγάμξκ, δῃά 411] [86 οἵδοσ ροάβ, νοῦ δά 
Ῥτγονα θᾶ ὡρ ἴο ἰδαὺ {ἰπθ. 1ῃ Ἐδβίμοσ, ἴοο, γα ἃζτδ 
βδῆονῃ δον ἰατγβ οὔοθ τηδᾶθ οου]Ἱᾶ 6 οἰτουσηβοσιθοά δηά 
εἰτουσηωνθηϊθά ΌὉΥ ΠΟῪ ἰδαννβ ψϊοῖ σοηδογοά ὑΠ 6 Ἄχοου- 
[1Χοη Ὀσγϑούοδ!ν ἱτυροσϑι 6. ΤΏ οδϑα οὗ Οδιηῦγυϑοϑ, 
τοοοχάθαά ὃν Ἡογοάοϊυς (ΒΙκ. ΠΠ1, 31), ἤδη “86 βυυ)- 
τηοηθά [86 τογαί ᾿ᾶρο5 δηά δϑϊζοά ἔπ 6πὶ 1ξ ἴῇθσα γγὰβ ΔΩ͂ 
1ΔὉ Ῥοσγαϊ τρ 6 ΜὯΟ τυἱϑῃθα ἴο ΣΏΒΔΓΓΥ Ἦ15 βἰβύοσ,᾿ 15 
ῃοῦ δραϊηβὺ ἰδ6 θοσν ἰδαῦ [δ6 ἰὴρ γα δυϊοογαδίῖς; [ὸὺ σΣ 
188 1υάροβ, νυ 116 βαγίηρ, “ΤΟ. οουἹά Βῃηά ;ο ἴανν ροσ- 
τοὶ τ ὴρ ἃ Ὀτοΐῃοσ ἴο ΤΔΔΥΤῪ 15 βἰβίοσ," βαϊά δ͵53ο, (δῖ 
ἐἢον διά ἀϊδοονοτεά δηοΐδογ ἴδ ψ ἱοἢ Ῥοστηϊ 6α [86 

τ Ἰδηράου, οὐ εἵΐ., Ὁ. 99. 4 Βεΐ. 155. ἱ, 7, 8. 



Τῆς Εαϊςοῖ5 οὗ 6 Κίηρϑ 315 

Ἰΐηρ οὗ Ῥογβίδ ἴο ἄο ψῇδίονοσ 6 ρ᾽ϑδαβοά.᾽" [1π [86 
Σηϑοσι ρου οὗ Ὀοϊῃ ΝορυοδδάηθΖΖζαν δη [τί Ηγ5- 
[5015 ἰδ6 νίαν οὗ “1 ἐϊαέ ο᾽6εὲ τοῦ" (1 δὰ ἴδε 5ἰδί6) 
5. Οὔβοσναῦϊθ δνοσυνοσο Δ5 νδβ βαϊά ἴο 6 ἰγὰθ οὗ 
8. τοοθηΐ τστῦοσ, [86 ἔοηΐβ οὗ ἴγρα νοι βοδγοοῖν Βανθ 
ΘΠΟΌΡὮ οδριίαὶ 7᾿΄ 5 ἴο δῃϑδοΐα ἰῃ8 ὑσχίῃϊοσ ἴο βοῦ τῷ [86 
ἰσδηβίδιοη οὗ ἰῃ6 ἱπβορύοηβ οὗ Νορυοδδάμοζζαγ; 
Δ 85 ἴοσ ᾿ϑαγίβ, 6 Ὀορὶηβ ΟΥΟΓῪ ϑοηΐθηοθ ἢ ἃ 
“1805 καὶ ἢ Πασίιβ [ῃ6 Κίηρ." ὙΤῊΘ Ὠἰβίοσυ οὗ Ηοσοάο- 
ἴω 5, 650, βϑῆονγβ [δαὶ [86 Κηρϑ οὗ Ρογβεία όσα δοϑβοϊαςοϊν 

δυϊοογαῖίο, το τοῦ Ῥογοηά οοπίγοί, Ἄχοορί ἰὨσουρῃ 

1δεῖσ βυροσβ  οηβ δηά [Π6ΙΓ ἴθδσβ. 
11. Α5 ἴο ἰδδ οδυσγίηρ ουοὖ οὗ [696 ἄθοσθοβ ἢδνίην 

Ὅδοη ᾽γδίοαϊν ἱταροββιῦϊθ, ἃ ἔθν νοσγάβ οὐἱν ποοά Ὅδ 
8541; δηά νὰ 5841] σαν ἰ8δβθ νψοσγάβς υὐόδοσ τος ἢθδάς 

οοσσοβροηάτϊηρ ἴο [6 ἰζσοο ὑσίηοιραὶ ἄθογθαϑ. 
Ι. Α5 ἴο [868 ἄρογθοοε οὗ Νοϑυοδμδάηρζζασ η ομαρίοσ 

ἔνο δαὶ 411 [86 τσῖβα θη οὗ Βαδυΐοῃ βῃουϊᾶ δ 1«1116ά, 
10 15 ῬΟΣδοΟΟΥ οογίδίη ὑδαῦ 10 νγὰβ ὑσγδοῦϊοδ ἵν Ῥοβϑὶῦ6 οὗ 
ΘΔΟΟΟΙΩΡ Ιϑῃσηθηῖ. Τδ νῖ͵886 θη ὍΟσῸ Ὁσοῦαῦῖν ἀϊ5- 
εἰηρσυϊθῆθά ὉΥ ἃ ῥΡοου 18 ἄγοθθ. Αἴ δὴν σαῖβ, ἴδεν νουἹά 
Ὀαΐοηρ ἴο ρυ]85, ΟΥ οἶβϑϑθθϑ, γῇοβο το σα ψουἹᾶ 6 
Κηονῃ ΌὉΥ ΠΔΙῚ6 85 νψὸΪ} 85 Ὁ. νοοβϑδίίοη. Ἧε γῦδυ ἼἽοη]- 
ῬᾶΤα ᾿ὶΟἢ [815 οατοῦ ἔογ ὑποὶν ἀδϑίσαουοιη [6 5ἰτη116τ οάϊοῖ 
οὗ ὅδαϊ ἴἰο ἀδδίσου ἰδ6 πιΐοδοβ, δηά [6 ᾿δϑββοσα οὗ {Π6 
Μαρίδηβ Ὁγ ᾿Παῦυβ, δηᾶ [η6 διηητιδίίοη ὉΥ [6 πον 
τέριταα οὗ Ἐρυρίίδηῃ ἰεΐηρε οὗ [86 1Ο]] Οὐ ῦβ οὗ [6 πϑνν 
οὐ οὗ [26 5. ἀϊεῖς οϑίβ 5ῃθα ὉνΥ Ατμθηορῇιβ ΙΝ. 

2. Ἴδα ἄδοσθα οὗ Νορυομδάηθζζαγ 1ἢ ομδρίοσ 11, 

δοοογάϊηρ ἴο νοῦ ἴδοβα ννῆο σοΐαβοά ἴο ΟΌΘΥ δὶς οοση- 
τηδηβ οσα ἴο Ὀ6 Ὀυγηρά 12 84 ἤοΓν ἔσσγηβδοθ, νγ85 ΘΑ ΞΥ 
ἴο ΟΔΣΤΥ ουὖῳ δηά γγἫβ ΔρρδτθοςΪν 1 δργοοσηθηΐ στῇ 
Αξουσο- ΒΑΡυ]ουΐδη οὐβίοσα. ΕῸΣ τὸ δἵθ ἰοϊά [ἢδὲ 
ΘΙ ΘΗ [Π6 Ὀτοῖδοσ οὗ Δϑδυσθδηραὶ [ἄγον 
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Ἡϊτβ61 ἱπίο 8 ξυσηδοο οὗ σα Αβῃυγηδοιγραῖ, 8150, 
ΒΡΘΔΚΒ ἔγοαυθῦν οὗ [86 Ὀυγηΐηὴν οὗ ρεορῖίθ ἰῇ ἃ 
ἢσο." 

Δ. Τδα ἄθδογοα οὗ ᾿λαγίβ [86 Μοάβ υἱίῃ τορασζά ἴο 
1π6 ἅδη οὗ ᾿ἰοῃϑβ γγαβ Θδϑύ οὗ οχϑοιιίζου, παβϑηγοἢ 85 δ 
ἰῃδαὺ ὥὕὔπηθ ᾿ἰοπβ ΟΤῈ ΟΟΣΏΣΤΏΟΣ ἴῃ 411 μαὺ ρῬαγὶ οὗ [8 
ψνοσά, ΤΒΟ Αϑϑυσίδῃ ᾿ρβ σα νουῦ ἴο στη 1ΟΠ5 85 8 
Ῥαβῦσθ. Τῶι Τιρ δ ἢ -ΕΙΊΘΘΟΓ 1 5805 ἰῃδὺ δ6 1116 4 
920 ]Ιοηβ ἱπ οὔθ διιηθηρ οχρϑάϊίοη;" δηά ξῆυγηδϑο- 
ἶγραῖ βαγβ ἰδαὶ δ6 ᾿Π|6ᾶ δὖ οὔ ὑπὸ 120 1οηβ 
δοά δαῖ αἱ δηοίδοσ ὕσηθ 6 οἀρίυτοά 50 γοιηρ 1Ἰ0Π8 
δά εδαὶ ἰδοῖι ὡρ ἰπ Οδίδῃ δηά ἴῃ [86 ραΐδοββ οὗ ͵5 
Ϊλη ἴῃ οδροβ δηά ἰοὺ ἰῆθτι ὑσχοάμποβ ἐμοῖσ γουηρ.4 Αἱ 
ΔΌΟΪΠΟΙ τη Ὧὲ Κἰ1Π6α 270 5βίσοηρ ᾿Ιοη5.5 [Ιη Ὧϊ5 σηρ- 
ὨΆΡΟΙΙΘ, ὯΘ 5405, 8150, [δῦ δ6 δά Βογάβ οὗ νυ ἱἹ]ἃ Ὀχθῃ, οἷ6- 

ῬὮ;δηΐβ, οη 5, Ὀϊγάς, τυ ]ἃ 45565, να Ζ61165, ἄορβ, ραῃΐδογε, 

δηά 411] δοΐγηδὶς οὗ [π6 τηοπηϊδίηβ δηά οὗ [π6 ὑ͵βίηϑβ, ἴο 

ΒΟ ἴο δὶβ ρϑορῖθ. Μοσϑονοσ, ἰδὲ Ηρῦσγον Ὀοοίβ 
δ ῃὑσζορμοῖβ ψασα ἔδυ Ἕδν τ ἴοηβ; [86 Ῥθορΐο, 
δῖΞο, τηδόθ ὑσονοσῦβ οοηοοσζηΐηρ ποῖ; δηά {δοῖσ 

ὮΘΙΌΟΘΒ, δυο 85 ϑαζάβοηῃ δηά ᾿ανιά, δα βαϊά ἴο ανθ 

βαίη θη. ὅ0, δἷ5ο, ἰδ οἷδοβῦ βίοσυν ἴῃ [86 Ασγαπιαῖς 
Ἰδῦσυαρα ((δαῖ οὗ Αοὗαν ἔσοσῃ [δ ΑΥὮ οοοΐυτν 8.6.) 
ἰσοδαῖβ ἰδ6 Ἰίοῃ 885 ἃ νγὸϊ ἱηονχῃ δηϊπιαὶ. ἢ Ἡτοάο- 
15 5605 ἰδαὺ ᾿ἰοηβ ἰηϊογίογσοα τὐἱῦᾶ ἰδ6 τσρδγοῦ οὗ 
ΧΟΥΧΟΘ᾽ ΔΙΊΩΥ ἴο Οζϑθοθ."» ϑυτζεῖν, Σὲ τὸ οδῇ Ῥοῖονα 
ἰδδῦ ἰδ6 Εοχηδη8 ἱτηροτίθά 1ἰοη5 ἔσοπι Αἰτίοα δῃά ἰὥσον 
86 Ομ γβιδηβ ἰο ἰδεδαὶ ἱη ἰδ6 (ο͵ϑουπ), ττσὰ οδῇ σεδά- 
ἐϊν Ὀοϊονα ἰμαῦ ἃ Μοάϊδη κίηρ οὗ Βαρυίοῃ σῦδυ ανθ 
Βαά 4 ἄδη οὗ οῃβ 1ηΐο νοῦ ἴο ἴσον βοϑθο το ᾿ιδά 

ε ἙΒ, ἱΐ, τρο. 5Ε. ς., ἘΒ.Σ,71, 75, 77, 31, ΟἹ. 
2 ΚΒ. :, 39. 4 14. δ 7. 
6 ΤΉΪ6 ποσά μέ ρΕγς ΤΩΔῪ ἀσροῖο αἶθο ἰοορεαγά οὐ ἰἴσογ. 11ἅ. 
6 ὅ66 ϑβοῖδι: Αχαπι. Ῥαρ., Ὁ. 181. ει ϑΒ[ς. ΝΙΙ. 
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ἀϊθορογοϑά Ἦϊ5 ἰατυθ. (Οδσγίβδίηϊνυ, αὖ 1ϑαϑῦ, ἰοσο γγὰϑ ὩῸ 
ῬὮὨγβίοδί ἱπ ροβϑι ΟΣ Υ ἰπ [Π6 ταδιζοσ. 

ΙΝ. ΑΞ ίο 1:5 Ὀοΐῃρ ἀὐδίογέοαϊν ᾿πυροβϑιθῖα ἰδαΐ 86 
οαϊοῖβ γοοοσάθά η  δηϊοὶ βΒῃουϊᾶ ἢανο Ὀθθη ἰβϑυθά, : ηθοά 
ΟὨΪΥ Ὅ6 δεκοά νϑδὺ ονϊάδθηοα ἰἤοσγα 15 δραίηβῦ τ θη. 
Νοῦ οἕο οάϊοϊ οὗ ΝϑρυομδάῃοζΖΖζα οσ οὗ δὴν οἷδοσ Νὸν 
ΒδΌνυ]ουΐδη ᾿ηρ, 18 τοοοσάθα 1ἢ ΔῊ οοη οι ρΟΓΔΏΘΟΙΒ 
ἀοουτηοηΐ (δαὶ 885 οοσὴθ ἄονῃ ἴο 15. ϑονθγαῖ οοσὰ- 
ΤΩΑΒΔΙΔΒ, ΟΥ ογάοσβ οὗ [86 ἄδυν, οὗ Νεριυοδδάμοθζζασ δ.α 

ξουηά ἴῃ ἰδ6 ϑορίυστεβ. ΤΏι5, δῇ 815 οοσησηδηά, Ζαϑά- 
οἰδῆ δηά Δἤδ νσόσγὸ τοαβίθα ἰη δα γα; [86 οὨι] ἄγοη 

οὗ Ζοάεοικι δῇ Ἰΐηρ οὗ Τ]ιἀδῃ σγάγὸ δ᾽αίη Ὀοίοσα 86 ουοβ 
οὗ [ῃοὺσ ξαΐμοσ, νοβθο ογοβ σγοσα ἤθη ρυΐ ουὐ;32 δηά 
Ἰοβοίδομίη τσαβ οασθά ἰο Βαρυΐοῃ ἰῃ ομαΐηβ δηά ἱκορί 
ἴῃ Ὀτίβοῃ ἔοσ ὑἰσῦγ- ον γϑϑσβ." 

[ἡ ΝοΡυοδδάηθζζασ᾽ 5 οὐση ᾿ηβοσ: ρ οηβ, ἰοσα σὰ ὑῃ8 
ζοϊ]ονίηρ οσγάρθσβ, ῬᾳὺΓ τὸ ἔοστηδὶ ἄθοσθα. Ἡδῤδ βιυζ)- 
τηοηρά (ἐξδ᾽) ἴῃ6 ρῥϑορῖθβ (δαὶ δα συϊοά ἴο Ὀυϊ]ᾶ οὔθ 
οὗ Ὠἰ5 ἰθυρίο5 δῇ οοσαρο θα ἤθη ἴο ἄο βοσνίοθ," δηά 
86 τορι ]αϊοά (παρ) ἴμ6 οἴξοτίηρβ ἴο [86 γνοά Μαγάιῖ. ὃ 
580, 8'ςο, Ναδυμδαίά ογάοσβ [86 σψοσίθμθη (ψηΏ"6.- 
αἰῇ οὗ Θμδιιδθῆ δηά Μασζγάμκ ἴἰο υϊ]ά Ἐθαγσα;6 δηά 
οοσσηϑη δ (ῃῆ6 ψ 156 τη οὗ Βαρυΐοῃ ἴο βοοῖς [86 οἱά 
ἰουηδεαϊζοῃ οὗ ΕΡαΙτα ἴῃ ΘΙΡΡασ. ΟΥσυβ, ΠΊΟΓΘΟΥΟΣΊ, 
Ῥτοοϊαϊτηθαά ὑρϑᾶοθ ἰη Βδρυΐοη υβὺ δνοσγ Ὧ6 οηϊοσγοά ἱΐ 
85 Θοπαυοσοσ. δγίι5 1 ἰβϑυθά δ σγδηΐ ἕοσ [6 τοῦυ]14- 
ἴὴν οὗ [86 οοερα οὗ ρὑδυϑίοίδηβ δ 8815. Χογχοβ 
σοουτηδηδοά ἰδ δῦ {Π6 ἰηϑοσί ρου οὗ ἴδῃ βῃουϊά δ τηδάβ., 
Τ 111} τυ Ὀ6 βοϑὴ ἰμαὺ ποῖ σῃθσγοῖν δανο Ὧο ἄδθοσζϑϑβ 

: Τοσ. χχίχ, 22. 4 1Δ., 111, 1. 32 τη Ρ5 Χχν, 27. 
4 [μδηράοι, 148-151. 8. 7ά., 159. 4 1ἀ., Ὁ. 241. 
1 ΚΒ. εἱἱ, 2, 125 
8 Ζείἐξομγὴ [ὧν 2 σϑδιίδομε ϑργαοῆε, χχχνϊ, 72-74. 
9ϑρίορεῖ: Αῥεγς. οὶ σοδγά!., Ὁ. 66. 
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δ σι οἱ 80-ο81164 οὗ δε Ἰώηρβ οὗ Βαρνίοῃ δῃηά Ῥοσγείβ 
οοσῇθ ἄονῃ ἴο ι15; Ὀυὶ δαὶ ἔδνν ὄνϑὴ οὗ ὑποὶσ οοσησηδηάβ 
Ὦδνα Ὀθοῶ Ὀσγοϑογνθϑά ἴο 15, Ἄἐχοορὺ βυοῦ δ5 δζὰ ρίνϑ ἴῃ 
[6 Οτοοῖς μἰϑιοσίδηβ. ΤὭοσο ταυβὺ αν ὈΘοη ἰπουβαηάς 
οὗ ἄδθοσθοβ τωϑδάβ ὉΥ ἰῃθβα ἴηρβ. δύ ἰῆθϑδθ ἄθοσϑοβ 
ΟΓΟ ψγὸ οδηηοῦ Κηονσ. Τὸ θην (δὶ [6 ἄδογϑοβ σὸ- 
οογάδά ἰῃ ζ.δηΐοῖ τόσο δος νουἹά ἰηνοῖνο 84 Κηονϊοάρα 
οὗ 411 (ἢῆ6. ἄδοσϑοϑς ἰδὲ [656 Κίηρϑ ηδᾶθ. ϑυοῦ ἃ Κηον- 
Ἰοάᾶρϑ "11 Ὥθνοσ Ὀ6 οὐσθ. [1 15 ἔΌ116, ἐπογεΐοσα, ἴο 58 ὺ 
ἰπαῦ ἰ νὰβ ἱτηροββδιθῖα ἰπαῦ Πδατῖ5 τϑάθ 4 ἄδθογθα 
δοουΐ [86 ἤοπβ, οσ Νερυςπδάηρδζζαγ δροιῦ [6 ᾿τηδρθ, οἵ 
ΒΘ ἰββαζζασ αρουῦ ἴδ6 Ῥσχοσγηοίϊζοῃ οὗ ζδηΐθὶ. Οηδ οδῇ δὲ 
Ὀαϑὶ τηοσοῖν ἄδην ὑμαὺ ἰδογα 15 ουϊδιάς οὗ Πϑδηϊοὶ δὴν 
δνϊάθηοοθ ὑπαὶ ἰδ 656 ἄδογθος σοσα σωϑδθ. ΤὭΏϊ5, ἱπάθοά, 

5 δατηϊιἰοά. Ιἰ ἰ5 πλαϊηϊαϊηρά, Ὠονγονοσ, ὑμαῖ δος οὗ 

δνίάοθποο ἔοσ ἰ5 ποὺ ονϊάθηοα δραίϊηϑί. ἴ0η1655 Τ᾿ δηΐθ] 5 
Ῥοβίεννα δηά Ἔχρίοἷΐ εἰδίοσηθηίβ οδῃ 6 ἀϊδργονθά, ὑποὶγ 
ψοσδοῖῖν δἰδηάβ υπὶτροδομϑά. 

ΟΟΝΟΞΙΟΝ 

7 ἰ5 ονϊάδαί, ἔθη, ἐμαὶ ὑμ6 οαϊοῖβ οὗ {86 Ἰσηρβ δ5 

τοοοσάσρά ἰῇ Τδηῖοῖ δῖο τοὺ το γοῖν ποὺ ἱπηροβϑὶδῖθ, Ὀαΐ 
ἰδαῦὺ 6 δἴθ ΘΙ ὑσγοῦδαῦῖθ. ΤΏΘΥ οογίδἶἷν ΤΏΔΥ 
βανα Ῥθθῃ οηδοϊθά. Ὁ δηΐοὶ βανβ [6 σοσο. [1 Ὧδ5 ποῖ 
Ὅδοῃ βἤονῃ, 1 οαηηοῦ Ὀ6 βῇονῃ, ἰδδὶ νυδὶ Ὧθ6 5805 ἰ5 
ποῦ σὰ. Βαί ΐ 885 Ὀθθ βῇονῃ (ῃδὲ 10 15 ποῖ ᾿τροϑβϑὶ- 
ὉΪ6 ἴος [θῶ ἴο Ὀ6 σεῃΐηθ. [1 δ85 Ὀδοη βῇονῃ, ζυτγίδοε, 

[αὐ ΤπϑΥ ΝΟΥ ὈσοΟῦΔΌΪΥ ἃζὸ ροηιίηθ, ᾿πμδαϑηγοἢ 845 [ΠΟΥ 
Βδῖτήοηῖζα τἱ δὶ τὸ νουϊά ὄχρϑοῖ ἔσοσῃ βυοῖ Κίηρϑ 
88 Νορυοδαάηρζζασ, ΒοϑἤδΖζασ, δῃά Τλασίυβ ἰδ6 Μοάθ 

δηά ἴσοσῃ 86 οομάπτίοηβ υπᾶοσ νοΐ (ἤν ᾿ἰνοά δηά 
τοϊὶρηῃρά. 



ΓΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΥῚῚ 

ΤΗΒΕ ΟΠΑΙΌΒΑΝΘ 

ΓΤ 15 ἔα1116 ἴο ΒΏΡΡοβθ [δαὺ νγχα οδὴ ἄδῆῃδ [6 νοοδϑι- 
ἸΑΤῪ ΜΏΙΟΒ [26 ττὶΐοσ οὗ δὴ δηοίϊθηξ ἀοουσηθηῦ τησϑὶ 
Ὦδνθ υϑοᾶ. Τὸ 54Υ ἰδ 4 ρίνϑη δηοθηῦ σϑοοσζά οδηηποῖ 
Ὧδνα Ὀδοθη υχιζίθη Ῥοΐοσγε ἃ οογσίδίη δία Ῥθοδίβα ἃ οοϑσγ- 
ἰαῖῃ σοσγά ΟΣ ρῬὮγαϑα ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Σὺ, 15 ἴο δϑβϑυσηθ ἃ Κηονῖ- 
εἄρε νοῦ τα ἰο- αν βοίἄοσῃη ροββθθϑ. Αἰσηοβῦ δνΈσυ 
ον βηά οὗ ἀοουτηδηῖβ ἢ ψβδίονοσ ἰδηριαρο ττὶτ 6 
Ῥζϑϑθηΐβ ἴο 015 ἃ ἢ ΟΓ οὗ νογάβ νοῦ Ὀοΐοσα 105 ἀ15- 
ΟΟΥΕΙΥ Μασ απΐκηονῃ ἴο 05. ΤΒι5, [86 Ῥδρυσι5 οο- 
ἰαϊηηρ ἴὴ6 Μ'η)θ5 οὗ Ἡογοάδϑς, σϑὺ ρ δ 586 ἴῃ 1801, 
τονθαῖὶθά ἃ ἰατρα δυστδοσ οὗ σζοϑοῖς νοοδΌΐθβ ποῖ τοσα 
ποῦ τηδάδθ Κηόνῃ ἴῃ οἵδοσ Οσϑοῖς ττοσῖκβ οὗ δα δηά 
τόσα ποῦ ἴο Ὀ6 ἔοιπηά ἴῃ οὖγ βἰδηδεαγά οἰἶδϑϑίοδὶ ἀϊοϊο- 
8Ι65. 80, δἷ5ο, [ῃ6 ατγϑοῖς ραρυτσὶ, οβίσαϊα, δα ἱηβοσρ- 
ἐἴοῃβ ἢανθ οηϊασροά οὖσ Κηαονίθαρσο οὐ ἰδ6 50-οδὶ δά 
Ἡοε]δεἰσοῖς Ογϑοῖς, ὩὉ11 1 65 τοαίγοα [ῆ6 τουτί ηρ 
οὗ ΟἿΥΣὨἨὨ ρζγδιγηδγε δηά 4 τοϑδαϊ]μυϑίσηθης οὗἨ 411] οὖσ οοῦ- 
οορίίουβ οὗ [6 οτἱρίη δῃά 86 οὗ [6 οουγζῆοηῃ Οσεεῖς 
Ιαησύδεο οὗ Νὸν Ταοβίδσηθηϊ ἐἐτη658. 

Τῇο τοοθοΐῦ βηδς οὗ Ατσγαΐγδῖς ἀοουσηθηΐβ ἰη Ἐργρί 
δνα 1η {8 πη ΠΟΓ οδυβοά ἃ σονοϊαςτοη 10 ΟἿζ 1685 οὗ 
[6 Αταηιαῖς οὗ [86 {τ65 οὗ ΕΖτα. Νοῦ τηϑσζοῖν ἄο ἴον 
Ὡδοσϑϑίναίθ 8 σον βϑίοη οὗ 411 οὗ οἷὐσ ὑσχονίουβ {ῃθοσίθϑ 
ΜΙ τορασά ἴο [δ6 οτἰπορσαρῆν, ῬῃΟΠΟΙΪΟΡΎΥ, πποσρθοΐορυ, 
δῃά σγηΐαχ οὗ ἰδ6 Ασγϑῆγδῖο ἰδηριδαρα; [ΠΟΥ 850 ΞΏρρΙ6- 

319 
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τηθηΐ {π6 νοοδρυΐαῦν τὶτῇ ἃ ἴαγρα Ὡυσροσ οὗ Εἰ ποσγίο 
πη ἀὶδοονοσοά ἴεσσηβ.Ό ἄρονα 411, [ΠῸῪ πλακα Κηονῃ 

ἴο 1:15 8 ατρα Ὡυσροσ οὗ ἔοσαίρῃ νοσγάβ νοῦ π6 Αταὰ- 
6805 οὗ [δύ ἐἰτὴθ δῃά οουσηΐσυν δά δἀορίοά ἔγοσῃ ὑπ εἰσ 
Τυΐοῖβ δηά πορροσθ. ὅο ἰδδί, ψῆθη γψὸ βύσνου {Π6 
ψἢοἷο 8614 οὗ ἔογοίρῃ νψοσγάξ ἰῇ [86 ναγίουβ Ασγδπιδῖς ἀϊ14- 
Ἰοοΐβ, δρᾶ Θϑρθοῖδιν 1 Ερυριο-Ασαζηβδίο, [ἤοσα ασὸ ουηά 

δηοηρ ΟἾΠΟΣ ρθου ]δγιι165 [86 [ο]οσηρ: 
Ι. τ δῶν ἰοσγεῖίρῃ ποσγάβ δὰ ἴο 6 ἔουηά [Ι͂ἢ 156 

η Ὀπῖ οὔθ Ατγϑζηδὶς ἀοουζαθηΐ. 
2. ϑοῖὴδ ψοσάξ ἱζήοννῃ ἴο Ὀ6 ξοσγεῖρῃ οδῇ ὃ6 ἰάθη δοά 

τὶ ἢ 20 ἰοστὴ5 ἰουηα δ5 γεῦ ἴῃ [Ὧ6 οτἱρίηδὶ ἰδησύδρο ἴσοι 
ὙΏΙΟΣ ΠΟΥ τα κηονῃ ἴο Ὀ6 ἀογίνοϑά. 

4. ϑοόπὶα ψοσγάς, οβα ἔοσοὶρῃ οσγίρίῃ 15 οοσίϑιη, ἃσὰ 
ἴουπά ἴῃ 86 ἰπ Αταζηδῖς ἀοουτηδηΐβ ἰοηρ Ὀεοΐοσα δον 
86 ἰουῃά ἴῃ 56 ἴῃ [86 οτἱρίηδί ἰδηριιαρα ἔσοση ψὩοἢ 
ἴμλον σψοσὸ ἀοσινοά, 

4. ϑοῖῃδ ἔοσγείρῃ τψοσγάξ δὲ ἔουηά 1ἢ 0586 1 Δ ΘΑΓΙΥ 
ἀοσυχσιοηῦ δἰ που ρἢ ὑΠ6Υ ἀγὰ πού ἰουπά αραΐη ἴοσ Ὠυη- 
ἀγοάς οὗ γϑδζξ. 

5. Ατσαχιδίο ψοσάβ νοῦ αν Ὀθοη βυρροξοά ἴο Ὀ6 
Ὀογζοννοά δζὰ βοῃγοίζσηθϑ ἰουπμὰ ἴο αν Ὀδοη ἡδίϊνο, ΟΣ 

δὺ ἰοαϑὶ ἴο Ὀ6 ϑοζῃϊο. 
6. ϑοζ)δ δῖ ἰουῃμῃά τῇ ἀξοσγοηΐ ἀοουτηοηΐβ δηά ἴῃ 

ἀιβοσοηὶ ἀϊαϊοθοῖβ, Ὀμκὺ δσὸ οοηῆηρά ἴο οὔθ δρὲ δηά 
ἀογίνοά ἔσγοτῃ ομδ βδοῦγρο ἀδίϊηρ ἔσοση [6 βϑδθ ροσίοά. 

: Τὴ ἱΠυοἰταῦζοι οὗ [86 δῦονα βίδίθιηδηῖβ [86 [ΟΠ ον ΐηρ σχϑσηρ 65 ΤΊΔΥ͂ 
Ὅα γίνεη: 

1. 1. (1) 4.εἰαδὲά ἴα ἑουπὰά ἴῃ [86 ϑυτίδο Ασαϊδὶς οὗ Ἰοβδυδ ὅδ δίν 118 

(ϑεο. 11χ) δηά ἴδε οοἷγ. [Ιἰ 18 ἃ Ῥογξβίδη ποσζά ξαὶά ὮΚΥ Ϊοβῆυδ ἴο σπηθδῇ 

Δαρίσίεν, οὐ "τωδϑίου οὗ [δα ϑοϊάϊογυ. 
(4) Ολανίωνιηη (Ὁ δα. 1, το, 27; ἱν, 6; ν, 11), ἀδηοϊίηρ οπϑ ἴση 

οὗ ϑοοΐδιεαγοσ, ἰ8 ἔουπᾶ πουῆοσα οἶδα ἰῃ Ατασηδῖίο. [ὁ βθοσῃβ ἴο Ὦδνθ 

Ὅδοα ἰαίκοη ονοσ ὈΥ͂ [16 δυΐποσ οὗ Πϑγδηΐεὶ ἔσοτῃ δε Ἡρῦτγεν οὗ σδηαϑῖβ, ᾿ 

[δια ΟὨΪΥ οἷδος τνβεσα 1 ὁοοιζβ ἴῃ ἴ6 Ἡοῦτον οὗ ἴῃς ΟἹά Τεβίδιηεπί. Ιὲ 
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Π. τ. Βυγίμοσ, οὗ ρυσθὸ Ασαπιαῖς τψόοσγάβ, βουὴ 
τὸ ἰουπά ἴῃ [86 Θδαγὶν ἀοοσυπηοηΐβ  ὨΟ, ἀγα ποῦ ἔουηά 
δδϑίῃ τη ἴπ6 Αταγηδῖς ἀϊδ᾽θοῖς ἔοσ υηάτγοάβ οὗ γϑδαγϑβ. 

2. ΘδοΟΠΩ͂ΪΥ, ΒΟ σὲ υδ6α 1 ομδ ἀϊαδίθοϊ δίοῃβ. 

ὶς ἀεσίνοα δρραζοηεῖν ἔσοσα ἰδ Εργυρίίϊδη, ἱβουρὰ πο Ἰἀο 864 τὴ ΔΩΥ 
ἵζηονψῃ Εαυρῦδη νοσζά. 

2. (1) Νοῤαία, ““Ξμ1ρ-τλαδίο,"" οὗ ϑαοβδι Ῥαρυσιβ Νο. 8, ἔγοσῃ Ῥοζ- 
ἰδ Ναν “᾿Ξμΐρ,᾽" δπά ῥαϊέ, “Ἰοσά.᾽" ΤῊ5 οοσωρουηάᾶ ποζά ἰβ ἐουπά ἰπ πὸ 
οἶδεν Ασαζηδῖο ἀοουσζηθηῦ, οζ ἀϊδί θοῦ; ποῦ ἄοθϑβ 0 οοσὰσ α Ηδῦτονν, ποσ ἰα 
Ῥῃρηϊοίδη, δασῖν οσ ἰδῖδ; ποσ, ἰῷ ἑδοῖ, α5 ἱϊ Ῥθϑῃ ἐουηά ἰῃ ΟἹά, Μίιάάϊο, ος 

Νεν Ῥεσβίδῃη. 786 βθῆϑε οὗ 86 οοπίοχὺ ἰῇ Ῥαρυσι 8, διά οὗ ἃ νοσγά 
οὗ [πὸ τηϑβπίησ ἰη Νὰ Ῥεγβίδη, δῃὰ δα τησδηΐηρ οὗ ἴδε ρδγίβ οἵ ἰῃ6 
οοσῃροπηά, βϑο, δογνανεσ, ἴο πεν [6 ἔογῃι δηά τηϑδηΐηρ οὗ ἴδε νοσγά 
πη [δι15 ρἷδοβ 85 ρίνθη ὉΥ Ὦγσ. ϑϑδςῦδι. . 

(2) «ϑεισμεξαπίη "᾿Θγθησβο᾽" οὗ δὰ ὅ8.. Ῥαρ. Νο. 4, ἔοσσηθά ὯΥ͂ 
αἴδχίησ ἰδ Ῥεγβίδη οηδίηρ ζαπ ἴο ἴῃς νοτγά ὅγϑηβ, δῃά ἰμδα ρυϊἱηρ οἱ 
ἴδε Αταιυιδίς ροἷυγαὶ δηδίηρ ἐπ. 

(2) αίδαρ “ ἀεοϊϊοκοῖοα᾽" δ45 ποῦ ὈῬθϑθῶ ἔοιηᾶ ἴῃ Ῥοσβίδῃ οἱἴδποσ διηοίθης 
ΟΣ τηοάοχγῃ. 

(4) Ῥυσίμοῦ Θχασρῖ65 οὗ {115 ἰηΔ τὸ ἴ86 Οτϑοῖς νογάβ ἐεγξέδες δηά 
ξεγξετέγές, ἔτοτα ἴῃς Ῥίοϊδπαίς ροτίοά, οοτηροβοά οὐ ἴθ Ασαζηδῖς ποσὰ 
ζενγὰ “Προ δορά ἰδ πουπβ 7:5 δηά Οςεὶγίβ. Ὑθοθα Ασδηιαὶς ᾿νοσάβ 
ψΒΙςἢ τὸ ἰῃ5 τηϑδ ἱζοονα ὉΥ ἰδ Οτεεῖς ραρυτὶ πανα πόνος Ὀθεη ἔουηά 

᾿ς ὑπ ΒΥ οἰδοσ Ασδηχαῖς ἀοουζηθηΐβ. 
4. (1) Δαίδαγ (Ὠδῃ. ἴΐ, 2, 3) “᾿Ἶαάγε,᾽" 18. οαγίδι ἷν ἀεσίνοαδ ἔγοτι 

ἴδε Ῥεγβίδῃ ἀαίξ, "αν," δηά δαν "ἴο Ὀδαγ." [{ 15 ἐοιηά ἴῃ ΒΑΌΥ]οηΐδη, 
αἶξο, Ὀυΐ ποῦ ἴῃ ἴδ ΟΙά Ῥετείδη οὗ ἴδε ἰῃβοσιρ(οηβ, ποσ ἰῃ ἴ6 Αναβῖδ. 
(ϑε6 ᾿ανὶϑ ἰὴ Πανρεῦ Μεηι. Ἰοϊωηιε.) 

(2) Αγίαδε ἃ Ἰωπιὰ οὗ τηραϑυσο, 15 βαϊά ὃν Ἡοτσζοάδοίυβ (Βῖς. 1, 192) 
ἴο 6 ἃ Ῥογξίδῃῃ πνοσζά ἰδίκοη ονοσ ἱπίο ασεεῖ Ἡδσγοάοϊζαυβ υ865 1 Ὀοΐοσο 
4248. ς.; Ὀακὲ Σΐ ἄοεϑ ποῖ οσοῦσ ἢ δὴν ἀοουγηθοὶ ἰη Οἱά οὐ Μί4416 Ῥεσείδῃ. 
10 ἰβ οι απᾶογ ἰδ ἔοστα αγύδαὖ ἴὰ ἴ[π6 Ατασημδὶς οἵ ἔδε ὅδοδδι Ῥαρυσυβ, 

Νο. 25, 4, εἰ αἱ. 
(4) Ῥέώρανε “᾿οοτασηβηά, " “ποτά," (δῇ. 11}, τ6, ἱν, 14), 15 ἔουπά 

ἴῃ Ασιγθηΐδη ἀπάσογ τς ἔοττα ῥαάραπι. Τὰ 5 ποὺ ἐοιπά ἴῃ ἴῃς Ῥεγβίδῃ οὗ 

τῆς ΣΠϑΟΣΡΌΟΏΒ ποῦ ἴῃ ἴμδὶ οὗ ἴῃ Ανεβίδ. 
4. ΑΒ οχδίηρίθς οὗ ἔοσγεῖσιᾳ ψοσγάβ ἔουμ ἃ πὶ 1156 ἴῃ Δ ΘΔΙ͂Υ ἀοουτηδηΐ 

οἵ ἃ ἰδησύδρε δῃὰ ποὺ ἑουπ δραίῃ ἔἴογ υπάγοαβ οὗ γΘ ΔΓ 1ὸ ΣΏΔΥ ποΐξ: 

(1) Ζαγμέξα “Ατβοιΐς" οοοῦσβ ἰῃ ὅς, Ῥαρ. Νο. 8, δῃι ἃ ποῖ δραὶῃ 

Ὧη Ατασζηδὶς {1 δἴξοσς 2οο ἃ. ἢ. Ασοοοσγάϊωρ ἴο 1,αραζάς ((. Α., 47, 117) 

τ;ϊ5 18 ἃ Ῥεγείδῃῃ τοσά. (966 Βσοοϊίκοϊσηδηη, Ζεχ. 507. ἐπ ἰοῦ.) 
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14. ΤὨΙσαάΐν, βϑοηθ δζὸ υδϑά ἴῃ ἀοουτζηθηῖβ ἔσοσῃ οὐδ 
8.56 αδἰοῃβ. 

ΘΙΏΟΒ 20 ΟΠ οὗ [ζ686 ἴη6 Ξἰαίοσηρηΐα οδῇ 6 ἀδηϊθδά, 
τ 1 Ὅ6 ἃ σϑοϊίθθβ ϑδη Ὧο Ὑ111 δβϑϑοσί ὑμαῦ ἃ ψοσγά 
οδηηοῦ ἣανα ὈθθΏ υβ66 ὉΥ ἃ Ὑσῖΐοσ οὗ [6 βἰχι οθηϊοῦν 

(2) Κεδγώδα, "Ὁτσίτηβίοσ θ᾽" 15 ἃ βοοομὰ οχδσηρῖα οὗ [86 βαζηῆς ἰωηᾶ. 
845. ῬΒρ. 9,17, 2:1. 

(2) «διαίεν ἰἱΒ ἃ Οτϑοῖς νοσά υϑοά ἰῇ [6 Ἐργρῦδη ραρυτὶ οὗ ἰδ6 
ΒΕ δος Β. σ. ἃ πυσαῦδοῖ οὗ ἐἰηλ65, ας ποῖ ἔουῃά ἀραΐῃ ἰῃ Αγδϑυλδῖο 111] 

200 Α.Ὁ. δ. ΒΡ. 15, 29, 3; 34, 4, 7, 9, 60, 9; ΙΙ, 12. 
Ξ. 45 οχδιηρἶθβ οὗ ψογάβ βυρροβθά ἴο αν δε ἄοσίνϑά ἔσοτ οσια 

ἰδῆσιασο θα ΟΣ Βανα Ὀδθὴ ἀϊβοονεσοά ἰδία ἰο βᾶνα Ὀθϑ ἀοσίνϑά ἔσο 
διιηοΐδοσ, 8Ία: 

(1) Μάγ, "ἃ ταδδϑυσζα," σδῖοδ νὰ 5 ζοσσηοσῖν βιρροβϑά ἴο αν Ὀθοῃ 
Ὀοτσονγοά ἔσγοσα ἰδ 1,δἰΐῃ τποάΐδ. Ἰηδϑοἢ 85 Ὁ ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ 9880. 
Ῥαρ. Νο. 8, οὗ [δε γεδῦ 412 8Β.6., ἐὺ ΒΘΟΙῺΒ5 ἱτῃ ροβϑι 76 ἴο μοϊά Ἰοισος [μι ὲ9 
νίεν. [Ἃ0ᾧ᾽ὲ.19 Ὀοίϊζοῦ ἴο ἴδε ἰΐ ἔγοσῃῃ [86 Αϑογτίδη φτισάαάδμε οὐ ἔσοσι ἴ86 
Ἡδοῦτον νπαάσ, “᾿ἴο τηρϑϑιγο. "ἢ 

(2) ὅο, ἐρρεγείξ, ""Ἰεϊΐζος," νι δίοῦ Μαγιὶ ἰπ 815 Κωγσ. Ογαηι. (ὧδ 
Αγαπι. ϑῤγαοῖε, Βεοτη, ἸΟῚῚ, Ὁ. 57, ΟΟΙΏΡΑΓΟΘ ΟἿΪΥ Ὑ1Δ Ισαηΐδη, ΝΟ 
Ῥεγείδη, δῃὴά Οτχοϑεῖ, ἰ5 βυγεῖν Αϑϑουσίο- Βαδαγίοηΐαα. [ὲ 15 ἰουπμά, ἔοσ 
Ἔχασηρῖθ, ἱπ Ηδγροσγ᾽β ἰοευζασ 931, οὖν. 13, Ὑττίοθα δρουῖ 650 Β... 866, 
αἶθο, ἰοςἴοσ 414, οὗν. 18. 

6. Α5 οσχδζρῖ68 οὗ τογάβ 56 ἱπι ἃ οογίδιἢ 856 δἴοῃεβ δ  δ6 τλ62.- 
Ὠοποάῦ ΜΌΝ (46 οραδ 26, Α.Ὁ. 264) ΜΡ ἴῃ Ταρυσλ ἰο 2 
Οἴου. χχνιὶ, 7. 

ΤΩ ΠΙυκιγαοῃ οὗ ἴδα 5ἰαίεσηθηϊβ απᾶος ΠῚ, [86 ἔο]ονίηρ ἀχδσαρῖθϑ 
ΤΩΔΥ δ φίνοη: 

1. Α5 οχβζῃρἶθβ οὗ Ασδασζγηδλὶς ψοζγάβ ἔουπᾶ ἰπ (86 Ἐσγρίο-Ασαγμδὶο 
ψ ἰοῦ δγὰ ποὶ ἐουπά ἀραὶ ἴοσ οδωζγθβ, λΔΥ 6 πχοηϊοησά: 

(1) ϑεῖπα, “δδρ᾽" (ϑδς. Ῥαρ. 8); δηά 
(2) Ῥετῆξα, “"Βδηάδοτεοδάςδ᾽" ((6.). 
2. Α8 εχδσῃρῖββ οἵ νοσάβ υϑϑ ἱῃ ομϑ ἀἸαἱοοῖ δἴοτϑ ταν Βα σηθηϊοποᾶ: 
(1) Ῥιωοεπανίωξ, ἰουπά ἴῃ ῬΑίγαγσθηθ δίοσο, 566 6 ορυδ 24, 2 (Α.Ὁ. 

264); ἰά., 25, 2 (Α.Ὁ. 262); ἑά., 26, 2 (Α.Ὁ. 264). 
(2) Δερεῖ, “᾿τεξιταθηῖ, " ἔουηά ἰῃ [δὶ8 86ῆβα ἱπ (86 Ἐρυρίο-Ασασηδίο 

δίομβ (ϑδο. Ῥαρ., 15, 29, 2 δὲς; 26, 27, 3 δὲς; 32,2; 59, 4, 2; 60, 3, 2; 
1, 12; 33,33, 2; 58,3, 2; 52, 1), ἰδουφῇ 1ΐ οοςιΓΒ αἷϑο ἴῃ Νὸν Ηοῦσον. 

Δ. Α5 οχδζῃρίθβ οὗ ψοζσάβ υϑοά ἴῃ ἀοουτηδηὶβ οὗ δ δα δίοῃο, 566 
εατενίη (ΠΏ Δ. 1ϊ. 27, ἵν,4, ν,7, 11) ἔον [86 δύσυτβ οὗ Βαγίου, δά 'λίη, 
“ ρρροσθσησον " ἰη 7οσἤια δε διεγίίίε, χὰ αλὰ ἰἰχ. 
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Β.Ο,, Ὀοοδίθα (δαὶ τψογά 85 Ὀθθῶ ἰουηά 1ἴῃ 20 Οὐδογ 
Κηονῇ δυῖμογσ οὗ [δαὺ {1Π16, οΥ 1ῃ ἔδοΐ, οὗ ΔΩΥ οἴδοσ ὑ1π|6. 

Ὗγε 5: ΡΙ͂Υ ἄο ποὺ Κῆον ὁπουρῆῃ ἴο τχδίζο 8656 85567- 
ἰἴοηβ, δῃά γὸ τῦϊρῆϊ 85 γγ)ὰ]] δάσηϊ 10. Τὸ 540 ἰδαΐ ἃ 
ὙΣΙΙΟΣ οὗ Ατασηδὶς οὗ [Ὧβ εἰχίῃ οδηϊυσυ Β.Ο. οδηποῦ 
δανα υδοά [ὴ)6 νοτγά “ΟΒδἄθδη " ογ [86 Οτγοϑοῖς ἤδηλοβ οὗ 
ἴῆγοα στημϑίοδίὶ ἱησίσυσζηθηΐβ 15 τ γοῖν το παῖκα 8 δ556σ- 
ἴοι ὑμαῖ 1165 Ὀεγοπά (86 Ὀοπηάς οὗ ὑσχοοῖ. Τδδ ἀθϑῖσο 
ἴο βηά ἔδυ δηά ἴο ἀδρτγοοίδίο [6 σϑηυηθηθε5 οὗ  δηϊοῖ 
ονοσσίἄοϑ [86 Ὠιίοσίοο- 1] ο]ορίοδὶ Ἰαάρτηηοηῦ οὗ ἰδοθα 
ΜΏΟ 880. 1. Νοίῦπογ δἰβίοσυ ὩῸσ ὈὨ]ΟΪΟΡΥ βυρροσίβ 
Βυοῦ 8 δεβογίοῃ, 85 1 541] δἰτεαρί 1η [δ6 ἔο]ονίηρ 
ἀιδουβδίοη ἴο βϑῆονν. Βεΐοσβ οηϊοσίηρ ὕροη [ἢ15 ἀϊβου5- 
βίου, Ὠονγονοσ, [86 ξο]ονσίηρ σαυεαΐ τααβὺ ὯΘ6 οηἰοσαά, ἰο 
ψῖῦ: [δῇ ὄνθῇ ὑμποιυρῇ Σἴ ΤΥ Ὧ6 ἱπηροβϑὶῦ]6 ἴο ἀδσιου- 
βίχαϊα ἡ ΏΘΩ ΟΣ ΟΝ οογίδίη ζοσγοῖρῃ σψόοσγαβ οοσδ ἰηἴο 8 

Ἰδησαδρο, 86 {ἰπὶ6 οὗ ὑποὶσς οοσηΐηρ ἰῆοσα οδηηοῦ οοση- 
ΤΉΟΩΪΥ 6 ἀοίογη θά Ὁ ἰδ6 ἄδῖα δ ψῇϊοῦ ἰθον ἔχοι 
ΔΌΡΘΑΓ ἴῃ δηοίπογ ἀοουτηθηΐ, τ βεῖδμοσ (5 οἵδοσ ἄοου- 
τηθηῦ 6 ἰῃ [86 ἰδησταρα ἔσοσῃ ψὨϊοῆ ἰῆ6 νοσά δ85 Ῥθοῆ 
ἀεογνοά, οσ ἰῃ ἰδ6 ἰδηριαρο δαὶ Ὧ45 ἀογῖνοα [86 νογσά. 
ΑἹἹ δπαίΐορυ, Ὀαϑθά οὐ σχϑοοσγάβξ εἰγσγοδαν ἰουηά, σνουἹά 
Ιεδά υ5 ἴο Ὀοϊΐΐονα ἐπὶ δυηάγοας οὗ Ὀοΐϊῃ πδίϊνα δηά 
ζογοῖσῃ νψοσγάξ οσα 56α ὉΥ ἰῆ6 δηοϊθηΐ Ασαζηθδηβ ὑπαὶ 
Ὧδνο ἱἰποσῖο Ὀθθη ἀϊξοονογϑά ἰῇ ηο σαζηγδαὶς ἀοουσζηθηί. ἢ 
ΤΏ δοουτηυϊαιϊτηρσ δηάς ἴῃ Οτγτοοῖς ἰοϑοῦ 5 δαὶ ἰθογο 
ψγοσα ἀουδύ1655 ἐποιβαηᾶς οὗ Οτοϑοῖς ψοσαβ ἰῃ οοϊητηοη 
1.56 ἰδαῦ αν ΠΟΥΟΣ ὈδοΩ 564 ΌΥ ἰδ6 οἰαΞκϑὶοδῖ τσιῖοῦϑ 

: Ἐὸγ ρζοοῖ οὗ (8158 βίδιδσηδηϊ, 1 15 ΟὨἿῪ ΠΘΟΘΘΘΑΤΣῪ ἴο δἰἰεσηρὶ ἴο ἰσβ 8» 
Ἰαῖα ϑαοῦδι Ῥαρυσιβ 8 νιοὶ ἰ5 {11 οὗ Ῥογβίδη δηά Εξγρίϊδῃ ποσγάς, 
ΤΩΔΏΥ οὗ ἔδοη οὗ υπϊκιονγῃ στηοϑηΐηρ; δά 690 οὗ ροοά Αγατηδὶς νοσάϑβ, 
85 ἴο ψδϊοῖ Ῥχοῖ. ϑδοῖῆδα ν)6 1] σοσωδεῖκβ: "χὰ 8 τΏ8: βοηϑὲ δὺύ8 ἄεση Ασα- 
τολ᾽βοῆθῃ οάδζ Ηουγαιϑοδοπ τγεὶβ5 πὰ Ζτλ ἡ εσς οἱο μογϑηζίθμθη κβηη, 
δι πἰομῦ ρεπᾶρεπά, υπὶ ἀδ5 )ετβίδηη15 ἀΐοβογ ὕτίσσπ 8 σὰ ογβο ]!}6βϑθη."ἢ᾽ 
(566 ὅδοβδαι: ἄγαηνι. Ῥαρ., ὑ. 47.) 
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τ-8αῖ δανα οοσθ ἄονγῃ ἴο 05. ΔῺΥ οἱϑ οὗ ἰΐδθ56 ποσγάς 
τοῖὶρῆλ αν Ὅδθοα Ὀοτσσονοάᾶ ὉΥ ἰδ6 ΔΑσγδηθδηβ δηά 
οἴδβοσβ ψῇο οδτηθ ἱπ οοηΐδοῦ ἱὮ ὑδ6 αγεοῖκξ το υβοά 
ἴῆο. Ἀραίη, πὸνν ἀἰβοονοσίθβ ἱπ (δα Εργρίίδη, Βαρυ- 
Ἰοηΐαη, Ῥεγβίδη, δηά 411] ομοσ δηοϊθηῦ ἰδηριαροθ ΔΓΘ 
Αἰνγαυ5 τονθδιϊηρσ ἴο 5 δἰγοξῇ οἂσγ ἱρῃμογδῆοα οὗ [86 ζ.]1- 
Ὧ655 οὗ (μεῖς νοοδρυΐαγίθβ, δηά οὗ [86 ογρίῃ δηά 58 
οὗ ἰδεῖς νοσάβ. Οορηϊζαηῦ οὗ {πὶ8 υαπϊνοῖθδὶ Ἰδοῖς οὗ 
Κηονϊοάρσα οὗ ὑμ6 ἰοῦ ϊοηβ οὗ ἰδ6 νοοδθυϊαγίθθ οἔὗ 
διηοίοηῦ ἰδηρίαροβ, δηά τοξΐυβίηρ ἰο Ὀ6 Ὀοπμηά ὉΥ τηογα 
Δϑϑοσ οηβ ἰδαὺ ἃ ρίνοθη σψοζγά οδηηοῖ Ὦδανα Ὀθθῦ ιι5οά 
ΌΥ ἃ ρίνϑη Ὑγῖΐοσ δ 8 ρίνϑῃ {ὑ1π|6, ᾿παϑυηοῦ 85 γα ἄο 

τοῦ ὮδΡρθα ἴο Κῆον ἰμαὶ βοὴ οὐδοσ υγίϊοσ οὗ μαι 
ΒΘΙΏΘ {176 ΟΓΥ οὗ ΒοΙῊ6 {6 ὑσενίουβ υδ6Ἁ 10,1 Ρᾶ55 οὐ ἴο 
ὃ οοπδίδοταίίοῃ οὗ [86 οὈ͵]οοϊζοη5 δά ο ἐδ Ῥοοΐ οὗ 
Πδηϊοῖ οἱ ἰδ6 δϑϑυσηρίζοη ἰῃδὶ 15 διιϊῃοσς 85 ουυρίογοά 
οογίδίῃ ψογάς τοῦ οουἹᾶ ἠοῖ δανα Ὀθθῶ 564 1η [δα 
ΒΙΧΙ ΟΣ ΌΓΥ Β. Οσ. 1 58.4]1], αἱ ὑσγοβθηΐ, οοηῆπο σηγϑβοΐξ 
ἰὸ 4 ἀϊδουββίοῃ οὗ ἐδ6 νψογά “"“Ὁδμαϊίάθδη,᾿"" δ5 ἴἰο ψῇιϊοῖ 

[86 ογἱτίοβ οὗ Τϑδηΐοῖ δβϑϑοσὶ δαὶ 0 οαηποῦ αν Ὀδοη 
υϑοά 85 ΘΑΣΙΙΥ 85 [6 βἰχίῃ οθηΐυγυ Β. Ο. ἴο ἀδσποΐα {Π8 
ΒΟΥ] οηΐδη δϑυγοϊορουβ, ᾿παϑυλος, ΠΟΥ 580, 85 1 15 ποῖ 
ἴουπά 1 τ1.56 ἴῃ (815 5656 10]] 8. τυ οἢ ἰαῦοσ 0116. 

ΟΒ]ΠΕΟΤΙΟΝΘ ΘΤΑΤΕ. 

Ῥχγοΐθϑδθοσ. ΟΟσγηῖ] βανθ: “ἼἸΒΘ τηϑδηποῦ 10 ἩὩϊοΝ [δ6 
ἴοσ ζασαάΐηε (( δ᾽ ἄθδη), Ἂδχσδοῖν {τ 86 1,αἰΐῃ ΟΠ Δ1]- 
ἄξιιβ, 15. υϑοά ἰῃ [6 56η56 οὗ βοοίῃβαυοσ δῃ δϑίσοϊορεσ 
(11, 2, 4, 5, το; ἦν, 4; ν, 7, 11) ἰ5 ἑποοποεϊυαδῖο αὖ ἃ {ἰτὴδ 
ψΏθη ἰδ6 Οδδίάδοβηβ σοσο ἰδθ τυϊὴσ Ῥϑορῖθ οὗ [86 
ψοσὶά,᾿"᾽: ' 

Ῥχοξοββϑοσ σῖνοσ βίαϊθς (86 οὐ]δοϊίοῃ 85 ζο] ον: 

 ]ργοἀμοίοπ ἰο (δε Οἱά Τεςίανσηί, Ὁ. 487. 
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ΤΏ “ΟὨμδίθδηβ᾽᾽ δὰ βυ:ῃοηντηοῦβ 1 Ὠδη161 (ἰ, 4; 11,2; 
οἷς.) τυὶτῇ [86 οαβίθ οὗ γίϑα θη. ΤὮ]5 5656 “115 υϑΐζηονσι 
ἴο 188 Α55. ΒΔΡ. ἰαηρύδρο, 885, ΏΌσονοσ ἐΐ οοοΊ ΓΒ, Τοσσηθά 

1156 1} αἴζοσ ὑπ6 οπά οὗ ἴδε Βαρυϊ]ϊοηίδη δυρίσζο, δηά 15 {815 
80 Ἰηάηοδίίοη οὗ [86 ροβύ-οσι!ς οοτηροϑιτίοι οὗ ἴδε Βοοϊκ᾽" 
(Θοδγαάοσ, Τῶι σμπείξογηι 1πδογίριοης απὰ ἴδε ΟἹά ΤεΞία- 

φιοηΐ, 2 ἃ οαϊθοη, Ὀ. 429). Τὶ ἄδίοβ, Ἰδτησοῖν, ἔσγοσα ἃ {τ 
ΨΏΘη ῥγϑούξζοδ ἵν πα οαΐγ “ΟΒαϊάθδης᾽" πόση Ὀοϊοηροά ἴο 
ἴδ6 οαϑίβ ἴῃ αυοϑίΐοη (οοσαρ. Μαεϊηδβοῖά, Βειγᾶρε, Ὁ. 28). 

Ῥγοΐοεϑθοσς Μαείῃδμοίά, ἴο σοι σγ. ὈΥνοσ σοίοσϑ, 58 Υ5 
ἷῃ ᾽ἴὯ6 ῥδϑβᾶρα οἱϊθά δ5 ζοϊονβ: 

γοπάογίαϊ δον 811 [δἰηρβ ἀρρθαῦβ ἴο 05 [6 086 οὗ [86 
πη Καξαΐηι. ἘΣ ΜὮ16 Κακαΐηι ΘΝΟΤΥ ΤΏΘΓΟ οἶδα ἴῃ [86 
ΟΙά Τεοοίδιιθηΐῦ ἰβ ἃ ἀεὶ ρηδίίοη οὗ 86 Βαν]οηΐδη ρθορῖθ, γα 
Βηά Βοζὸ δἱοηρβίάθ οὗ [5 οοζώσιου στθαθηρ (1, 8: ν, 20) 
παῖ οὗ Μεαρίϑδηβ νὩοὮ 15 150 ᾿ζοτσῃ ἔγοσῃ [86 ὑχγοΐβϑῃδ ἢ15- 
ἰοῦδῆβ. Α5 ἴο ψῇαδῖ ρασιϊουΐας ᾿ἰηά οὗ Μαρίδῃϑβ [8.656 δὰ 
15 ποῖ οἷθασ, βίθοθ. Καςξάΐηι 15 δ ἰἴσαθβ ἰδ6 ρϑῆθγαὶ ἀδϑὶρ- 
παϊϊου οὗ {86 τοΐδ!ν οὗ 411 οἶαϑβθθβ οἵ συῖβα σῦθῃ (1, 10) 
8η4ἃ αὖ {1π165 15 ἃ ΞΡΘοΙδὶ ἀδθεϊρηδίζοῃ οὗ ἃ αἰ νιϑδίοη οὗ [86 5406 
(ν,4; ν, 10). ΤὮΐΒ βίσι ρ Δρρθδσζαηοα ἰβ ΟὨἹΪΥ ἴο Ὧδ 6χ- 
ΟΪαϊηο ὉΚΥ ἰδὲ δος δαὶ {86 ονγβ οὗ {86 οσχῖΐϊθ δά δγεῖ 
Ἰεαγηθά βοσηθιπιηρ οὗ {μ6 Ομαίδδης 85 ἃ βρϑοΐδὶ ἀϊν:βϑίοη οὗ 
186 ψῖϑβα τϑθῃ τη [86 τοί! γ οὗ [6 Βα ν] οπδη πδίϊο. 
ἘνοσυΒοσα ἴῃ ἴδε ΟἹά Τερίδζηθης χα! ΔΡΌΘΑΙΘ σαῦμοσ 
85 [μα τηοβὺ ρϑηδσζδαῖ ἄδῖηδ οὗ [6 ψῃοῖς ρβορΐθ. 

Τῆδ τόσο βρϑοῆς τηϑδηϊηρ, ΠΟΎΤΟΝΟΣ, 5μοβ ὑπαὶ [δ6 
ΚΞηομνίεάᾶρεα οὗ ὑπ6 Κιηράοτῃ οὗ {πα ΟΒαίδοδῃβ μδά ομἷγ Ῥδθθῃ 
τοϊαϊηοά ἴῃ [86 ΠΊΘΙΊΟΣΤΥ οὗ [86 ρὑχγίοβίβ δῃά ψ1856 τηϑῃ οὗ 
βαοοροάϊηρ ἐσθ. ΝΈΣ νοσυίδίηρ οἶδα δά ξοοη ρβϑββϑά 
ΑΥΑΥ δά ἀϊξαρρβϑαζοά ἴῃ ἰῃ6 οοῦγβα οὗ [σηβ, [6 οδϑβίβϑβ, 
Ὀδοδίξα οὗ ἃ τοϊϊ ρίουβ κὶπά, οουἹᾶ 5011] Ιοῃρ Ὧδ τοϊαϊηρά ἴῃ 
ΤΟΙ ΘΙ ταθοθ. ΤΏΘΥ στοὰ [86 ΟΠΙΪΥ τοσγδίηβ οὗ ἴῃ ΟΒδ]- 
ἄδδῃβ. ΤΏΘΥ σψοζγὰ ὑπ ΟΒαίἄθαηβ. Τα 5 Ἴχρίαϊηθά [ῃ6 

: Σ ἐϊεγαίμγε οἵ ἔζε ΟΪὦ Τεςίανιεπί, Ὁ. 498. 
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1αΐοσ .;56 οὗ ἐδ ἤδτηθ.0 Ἀπ οσἱ]ι[ὃὸς δυΐδοσ οουἹά, μούγονοσ, οὶ 
ντίΐο 18.5.2 

ΑϑουμΜΡτΙΟΝ 9 ΙΝΨΟΙ ΝΕ. 

ΤΒογα δγὸ Ὦογα [86 ζο] νην δεϑυσηρίοιϑ: 
Ι. Τδδὺ ἴδδ ἰοσὶ ζαδάϊηι ἴο ἀδηοία {π6 συ ]ηρ η8- 

ἰἰοη 10 Βαρυΐίοηῃ ραββθά δὐναὺ ἔγοσι [86 σου θ σϑη δ 
οὗ βιοοδϑαϊηρ ἰἰγθβ, 16 [86 156 οὗ 1 ἴο ἀδηοία {Π6 
7156 6 γοσυηδὶπϑά, 

11. 1. Τᾷβδαῖ [δ οτἱρίηδὶ οἵ [πε ψοσζά ζαξάΐηι, ἴὰ τῃ6 
5656 Οὗ ἃ ὈΓΙΘΘΟΪΥ οἾ455, 15 ποῖ ουηά οὐ [86 τηοηυτηρηΐβ. 

2. ΤἸδαὶ ἰδὲ νοσγά Ομδίδθβϑῃ 85 υβϑοά ἔοσγ ὑσγίθβδί, οσ 
Ὑ7156 Ιη82), 15 οὗ [06 56:6 ογίρίῃη, Οὔ ζω ϑηϊηνσ, 85 (δ ψνοσγά 
Ομδίθβδη 85 υϑϑά ἴο ἄδποίθ 8 ὑῬθορΐδ. 

34. Τῇδὶ ἰδ6 δὔϑβοποα οὗ δα ἰθσλ ἴῃ {5 ΧΙ ΒΟΥ 
56 256 ἔσοῃι ἰὯ6 Αξϑυσίο- Βα] οηΐδη τηοπυστηθηΐβ ὑσονοβ 
δαὶ 1 νγᾶβ ποῦ διηρίογοά ΌὉΥ͂ ἰδ6 Βεαρυ]οηΐβηβ 1 οομ- 
Του ΒΡΘΘΟΐ ἴο ἄφωοϊε 8 οοσίδίῃ οἶδϑβ οὗ νυἱβα ζγθῃ. 

ΠῚ. Τδαὶ ἰδ6 δρραγϑοῦ δῦβϑηοα οὗ [86 ποσζά ἔγοῃι 
16 Αξϑευσο- Βαρυϊοηΐδη ἰδηρολρο 15 ἃ ὑσχγοοῖ δαὶ ἐὺ νγὰβ 
ποὺ υϑεά ἰῃ 6 Ατδῃγϑῖς ἰδηρίδρα. 

ΑΝΘΨΕΞΒ ΤῸ Αϑϑυμριίονϑ9 

Ι. Ταϊκίηρ ὉΡ ἰδ6 δϑοϑυσυρίϊομβ ἴῃ [6 οτάοσ Ὡδσηδά, 
Ὑ6 5041] ἀϊδοιβς [δὯ6 ἔσθ ὑπ άοσ ὑτο ἢθδάς: σε, [6 156 

οὗ [δε ψοσά ἴο ἄθηοὶβ 8 ὑθορίθ, δῃᾷ βϑοοηάϊνυ, 105 1156 
ἴο ἄδποῖΐθ ἃ ὑὈσγίθϑον οἶδ55. 

Σ ΤΊ 5 δάσοει οὐ δα ἰῃ [86 ϑοτέρίιγοβ οαὐπίάα οὗ Ὠδηϊοῖ, ἰὯ6 νοσά 
αἴταγβ ἀθηοὶθά ἃ ὑθορΐθ. 
ΤΏ ρΐϑδοθβ σβοσο ἰΐ 18 οσωρουθά ἱπ (815 56ῆ96 δῖ, δω. χὶ, 28,21; 

χν, 7; 2 Κίηρβ, ΧΧΙΝ, 2; ΧΧν, 4, 5, 10, 18, 24, 25, 26; 2 (ἤτζου. χχχνὶ, 17; 

ΝΕΒ. ἰχ, 7; ]οὉ 1, 17; 18, ΧΙ, το; χχίτ, 13; χΙδ, 14; ΧΙν!, 1, 5; ΣΙΝ, 14, 
20, 7ετ. χχὶ, 4, 9; ΧΧΙ͂Σ, ΧΧΙΣ, 25; Χχχίν, 5; Χχν, 12; ΧΧχὶὶ, 4, 5, 24, 25, 28, 29, 43; 
Χχχὶϊ, 5; ΧΧΧΥ͂, 11; ΧΧΧΥῚ,, 5, 8, 9, ΙΟ, 11, 13, 14; ΧΧΧΥΙ, 2, 18, 19, 23, 

χχχίχ, 5, 8; Χὶ, 9, 10; ΧἹἱ, 3, 18; ΧΙΠΣ, 3;1,1, 8, 10, 25, 35, 45; 11, 4,24, 35, 
54: 11], 7. 8, 14, 17; ἘΖεῖς,, ἴ, 3; χὶ, 24; χῖϊ, 13; χχὶϊί, 14, 15, 16. 23; 
ΗΔΡ.:, 6. 
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ΟΊ, [Ὁ ἰδ δάηνιοά {δαὺ ἴῃ [86 ϑογίρίαγος οὐὐπιάα οὗ 
Πδηΐοῖ ἰῃ6 νοζά αἷἴνγαυβ ἀδηοίθά ἃ ρθορῖίθ. [1᾿ Τδηῖϊοσῖ, 
α5ο, 1 15 οαιρίογεά ἴο ἀδηοΐθ 8 ὑῬϑορίθ; οὔθ ἰὴ ἰῆ6 Ηδ- 
ὉγΟν Ῥοσίϊοῃ, ομαρίογ ἱχ, 1, ψΏΘσε 1 15 βαϊά δαὶ ᾿λασὶι5 

δά Ῥδθη “᾿σηδάδ Κίηρ ονοσ [16 τϑδίση οὗ [δε Ὁβαδαίθδῃς᾽; 
ΔΉ οποα ἰῇ [6 ΔΑτγαηδίο, 1 οαρίογ ν, 20, ψοσα 1 15 

βαϊά δεῖ “᾿Βείββεαζζαγ [8 (βαδαίθδη ἰΐωρ (οσ Κίηρ οὗ [88 
Ομδίθδῃβ) νγᾶβ 5'αίῃ. ἡ [1}ἡηἡ Τδηϊοί ἱ, 4, [86 Οδαϊάθβδῃβς 
τα.) Ὅα ἴμ6 ρῬϑορῖθ, Ὀυΐ Σὺ 15 σζοσγθ ὑσγοῦδῦϊα (δαὶ [88 
ῬΓΙΘΘΌ οἶ455 15 τηθαπῦ. 

Ου ἰδ ζτηωοηυτηθηΐβ χὰ πη [Π15 5656, ΣΟ ΟἿ6 οἵ ὑνο 

ῬοΟΘΒΙ 16 οχοθρύϊοηβ, ΟἹΪΥ 1θ ἴδοβθα ᾿πβοσρθοηβ ψὩοἢ 
ΟΟΣ16 ἔσοτῃ ἀβϑευσία:. Τῶα ἀοουζηθηῖβ ἴσοι μα Ῥογβίδῃ, 
Οτϑοζκ, δῃά Ῥασίβίδη ρογοαβ Ὥσνοσ 56 1 ἴο ἀδηοίθα ἃ 
Ῥεθορίθ; δῃά ἴδοβα ἔγσγοσῃ [δε Βεῦυ]Ἱοηΐδη οἵ {π6 ζἰπη6 ὑσο- 
οοαϊηρ ΟΥγὰβ ὭΘΥΘΓ ΘΩΊΡΪΟΥ ἰὐ 1η (815 Θ656, 5βαν 6 Ῥοσ 805 
οὔσθ. Τῆϊβ Ἔχοθρ 0} 15 ἰη δῇ :ηβογρίίοη οὗ Ναρυηδά 
δάἀγοσθοά ἰο ἰδ6 ροάβ ϑθδιηδβῆ δηά Αἱ οὗ ϑῖρρασ, ἴῃ 
ψὨοῦ δ τηρϑηίοιβ 86 οοάδγβ (εγέμμ) οὗ Ασηδπῦς δηά 
οὗ {86 ἰδηά οὗ Κα] -Ὧ4.; 5΄ποβ χα ἢδνο ο δυϊάθῃσο ἴσοσὰ 
ΘΔΏΥ οἷδοσ βοισοα (δαὶ οδάδιϑ ψ σα 8 ὑὉσγοάυοϊς οὗ {ῃ6 
ΟΒδίάθα βου οὗ Βαρυΐοῃ, 1ἢ 15 τπιοϑ ὑσγοῦρδῦϊο δαὶ 

ΒΟΙΏ6 οὐδοσ ἰδηά νυ ἃ Ξἰταῖαῦ ὩδΙὴ6 ψγϑ τηϑδηΐ ὉΥ 
Ναρυπαὶά. Τὸ 15 ἃ τῃοϑύ σγοηδεϊζαθῖθ οἰγουτηβίδηςα 
ἰδαὺ ποῇβ οὗ [86 ἀοοσιηγοηῖβ ἔσοσῃ Βαῦνυοηΐα, ποῦ ονθῇ 
ἴδοβα οὗ [π6ὸ Ομαίάθαῃ Κίηρβ ὑμπογηβεῖνθβ, στ [Π6 Ῥοβϑί- 
ὉΪ6 Ἔχοδορύϊοῃ οὗ (5 ομϑὸ 1ηβδίδηοο 1.ϑῦ ηοΐθδά, ονοσ βρϑδῖς 
οὗ εἰἴδοσ [86 Οδαϊίάδδῃ ἰδ οσ ρβορῖβθ. 
ΤΟ Αϑϑουσγίδηβ, βουζανεσ, ἔγοαυθηῦν σηθηςτίοη ὈοςΏ ἰδ6 

Ιαηά δηά [86 ρϑορῖβ οὗ [86 Καϊάι, ἔσοσαῃαι 8 ἰὐτηθ οἵ 
Αϑδυτηδβίσαραὶ (885-860 Β.0), ἄογῃ ἰο (86 τηθ οἵ 
Αϑβυσρθδηῖραὶ (668-626 Β.6.). 

Αἴζοσ [86 π|6 οὗ Αβδυσρϑηῖραὶ ποΐμοσ ἰδ6 ἰδ ποΊ 

: Ζεβηρίυσηάδ-1 δηράου, ΝΚ, Ὁ. 221; ΟΟϊ. ;ἱ, 22. 



428 Τῆς Βοοῖκ οὗ Ὠδηϊεῖϊ 

(86 Ῥβορίβ οὗ ἰδβ. Ὁδβαίάθβϑῃβ 15 τηιϑηϊοηθαά {111 [86 ζπ|6 
οὗ ϑορβοοῖθβ᾽ δηά Ἡδζγοάοίιβ (464--.24 Β. 6.), [86 Ἰαὐῦεγ 
οὗ ψὭοσλ βαὺ8 ἰδ ἰδ6 Ομαϊδοδηβ βοσνϑά διλοσρ ἰδ8 
Αϑϑυστίδηβ ψὯο ψεηΐ δραίϊησδὶ Οατσϑθοα ἴῃ Χογχοϑ᾽ ΔΙΏΥ, 
απο Οἴδξροβ, βοὴ οὗ Ασγίδοβεβιβ. ὙΤδὰ Οδδίθδηβξ 
οὗ νῆοσὰ Χοηορἤοη βρϑδῖζβ" ΟΙΘ ΘΑΓ ἰδ6 Βίδοϊκ 568 
Δ ΤἼΔΥ ὈοΞϑΙὈΪΥ αν Ὀθοα ἰδ6 ἀδοδοοηάδηϊβ οὗ [86 
Ομδίάθδηβ οὗ Βιὲὑ- δίκη ννοσΣ ϑαγροη οδτιγὶ θα δἸΤΑΥ͂ 
Δηά 5δοιτἰ6α ἰῃ Κιπηηγῆ. Τδα ποχί τσιΐοσ ἴο βρϑαῖκ οὗ 
86 φουαΐδογῃ Ομδίθδηβ 15 Βοσοβϑίβ, ῃἰστηβοῖζ ἃ Ομαίἄθβη 

Ῥτίοδὲ στο ᾿ἰνοά ἴῃ ἰδ {1π|6 οὗ ΑἸοχϑδηᾶοσ [6 Οτγοβϑί. 
Ιῃ δὶβ (μαϊάφαπ Η είογγν, 6 5βρϑαῖβ οὗ ἃ ρτοαῦ πυσηῦογ οὗ 
ὈΘΟΡΙδ 85 ἱπμαδι πσ Ομαϊάθα, δά οὗ θη θασῖν ᾿ἰὴρβ 
οὗ δε Ομδίἄθδηβ ψνῆο γυϊοά Ὀεΐοσα [86 ὑὕσηθ οὗ ΑΌσαξμδῃι, 

δηά οὗ ἰδ6 Ομαίάθδη ἰδῆραδρο, δηάᾶ οὗ Ὁμαίάθδη ᾿ίηρϑβ 
ὉὈδριηηΐηὴρ τῇ Ναροηδβασ δ βὰν ἔυσίμοσ [δαὶ 
ΝοΡιοδδάηοζζασ οχοθοάθά 1 ἢ15 Ὄχροὶβ 411 δαὶ δά 
ταϊρηθα Ῥοΐοσε δϊπὶ ἱῃ Βδρυΐοη δηά Ομαϊάθα δηά ἰδδι 
Ἦΐ5 ἑαϊῃοσ, Νϑοροΐβϑϑβδσ, νγαὰβ ηρ οὗ Βαῦυΐϊου δηά οὗ [88 
ΟΒδίθδηβ" ϑίσαρο, ψῇο γγὰβ8 Ὀοσῃ δροιῦ 54 Β. Ο., 5805 

ἴῃ ἢϊ5 Οδοργαῤἧῆγ" ἰμαὶ ἰῇογα τγὰ8 ἃ ὑστῖρα οὗ Ὁβαδαίθδῃβ 
δηά ἃ ἀϊδίτίοι οἵ Βαρυ]οηΐα ἰημαρίϊθαά ὉΥ ἰμοπὶ Ὡθδγ 
τῆς Ῥοσγβίδη Οὐ; δηά ξυγίδμοσ, δαὶ Βαρυϊομὶα νὰϑ 
ὉὈουπμάξα οἡ ἰδ βουαϊῃ ὉΥ 86 Ῥογείδη συ] δηά [8 
Ομαϊάθδηβ Αραΐη, Ὧ6 βδαὺβ ἰδαῦ ἰδ Βδρυ]οηϊδηβ 
δηά {86 δίίοη οὗ π6 Ὁμβαίάθδῃβ ροββοβϑθά ἰδ οουπίγν 
δὖ {86 τῃηοιτδ οὗ ἰῆ6 ἘπρΏγαϊοβ Αρδΐῃ, Ὧ6 βρϑδίζβ οὗ 
8 ΟἹΌΥ ο8116ἅ (σοσσὰ ἴῃ ἃ ἄδθορ γυἱΐ ᾿ηῃδρι θά Ὁν Ομδϊἄθδη 
ἔαρ νεβ ἔτοσῃ Βαρυΐοη," δηά οὗ [86 σηδγεῆ ἰδηάβ οὗ [86 
Οἤμδίθδηβ τηϑδᾶθ ὉΥ [86 ονοσβονίηρ οὗ ἰδ ἘΠΡΏταῦαβ. ᾽9 

: 468 Β. (., Σγαρηιεηῖς, 564. 3 Β[-. ἼΙ, 63. 
2 ΒΚ. ΙΝ, 3. 4 ὅ66 Οοσύ. γαρηιεμίδ, ὉΡ. 21-6. 
δ Ἰοβερῆιϑ; Οοπίγα Αρίοπ., ἱ, το. 6 Ὡϊς. ΧΥ͂Ι, 1. Ἰ 74. 
8 1ἀ,, χνὶ, 3. 9 1δ. το ά., χνὶ, 4. 



Τῆς (ΟΠαϊ ἀδδης 229 

7οβορδι85, ἰπ Πὲ5 4 πῆς τες ο[ ἐλεεῖς, ᾿ ςΑ115 Νοοδδά- 

Π6ΖΖΑΙ͂ “Κίηρ οὗ Βαρυίοῃ δηὰ Ὁμδίάθα,᾿᾿ δῃά βρϑδῖβ οἱ 
ἀμα “Κίῃρβ οὗ Ομβαϊάθα. 5 Αἱοχϑαηδογ Ῥοϊγῃηϊβίοσ, νο 
Ἰῖνϑά 1η [86 βδϑοοηά οδηΐυγυ Β.Ο., βρθαῖϑ οὗ ϑασγδοὺβ Κιηρ 
οὗ ἴ86 Οβαδίἄδθδηβ, δηά οὗ Νδροροΐβδεϑθασ. ψο οὐδίδϊηθά 
[86 ογυρίστα οὗ με Ὁβαίθδηβ. Ῥοϊγνῃιβίοσ βίδίθβ, δἷ5ο, 
ἰμαῦ αἴΐζογ 6 ἀοίΐαρε, Ενίχίυ5 με ροββϑαϑβίοῃ οὗ [88 
σουηίσυ οὗ [86 Ομαίάθβδηβ ἀασίηρ [6 ρῥοσίοά οὗ ἔουγ 
πογὶ; ἰδϊ 49 Ἰηρϑ οὗ [86 Ομαίδθδηβ συϊοὰ Βδαδγυίοη ἔοσ 
458 γοδζβ; ἰδαῦ ἰβοσα γγὰϑ 8 Κίηρ οὗ 86 δαί θδῃβς 
ΜΏΟΒΘ Ὡδὴθ ψὰ5 Ρδβυΐας (Ρα]); ἰδαὺ ϑασγάβδῃδραίιϑβ 
ἰδ Οδαδίάθδη σγεϊρῃθα 21 γϑασζβ; δηά ἰῃδὺ Νερ βαγις 
τεὶρῃθά ονοσ [6 (μαίἀθδηῃβ ἔοι γϑδζβ. 
1 ν}}} Ὅ6 βϑϑθὴ ἔσγοσῃ ἰδ6 δῦονβ σοΐογθῆοθβ ὑπαὶ {6 

ῬΘορΐα δηῃᾶ οουαύσυ οὗ δα Ομαίθδῃς σὲ τιθηϊὶοηθά 
οὐ [δα τιοηυστηθηΐβ 85 οχί βυϊηρ ἔσοσὰ αροιὺ 850 Β. (., 
δΔη4 ἴῃ ἴδε Οτϑεῖκ διϑίοσίδηβ 85 οχίβυύϊηρσ ἔγοτι :ττηθά!:- 
αἰοῖν αἴζοσγ ἴδ Ηοοά, ἴο [86 {1π|6 οὗ (ὮὨ χτίβί. 

2. ϑεοοπάϊν, νὰ 58.411] οοηβίογ {π6 υ86 οὗ 6 νοσά 
“ΟΒδίάδθδη᾽᾿ ἴο ἀδποῖθ 8 Ὀγ ΘΟ οἶαθθ. [}ἢ (15 βθῆβθ 
ἐδ σψοχσά 15 ἔουηά 1ῃ .δηΐεὶ ἰπ {π6 ἔο] νην ὈΪδοθβ. 

(8) Ἷ1ὶἢ Ἡδρῦσγον, (1) 1πὶ, 4, τοσο 1 15 βαϊά ἰδδὶ [86 
Ἰόηρ οὗ Βαρυΐοῃ οοσητηδηᾶδά [86 τηδϑῦοσ οὗ 815 δι οἣ 5 
ἴο ἰδδοῖ οογίδίῃ 7 δῇ γουϊῃβ “ἰδ6 ἰαπρμαρε δρᾶ ἰῃ6 
ἰοηφρῶσ οὗ δα (Βαϊ ἄθδῃβ. "ἢ 

(2) ἴπ ἱΐ, 2, “τὲδὲ Ιτὴρ οοτησηδηάδοά ἴο οδὶ ἰδ8 
ΤΑΔΡ ΙΔ 5, δηᾶ [86 οιηοπδηΐοσβ, δηα [δα βοζοόγοσβ, δηά 

16 Οδαίάθδῃβ, ἔοσ ἴο 611 [ἢ ᾿ῖηρ Ὧ᾽5 ἄσγθδῃιβ. ᾿" 
(2) [πὰ ἢ, 4, [86 Ομαϊάθαιιβ βροδαῖς ἴο [δε ἰΐωρ “"ἿΪ1ἢ 

[86 Αταχγαῖς ἰδηρύδρα. ᾿" 
(Ὁ) [π Ασαπηδίς, (1) ἱπ 1, 5, “Τῆς Κίηρ δηϑιγοσοά 

ΔΑ 5αϊά ἴο ἰδ6 Ομαίάοδηβ. " 

: ΒΚ. Χ, οἰαρῖίοσ ἰχ, 7. 4 7ἅ. Χ, οδεαρίοῦ χ, 2. 
5 ΟΟΥΥ: ἔγαρηιεπίς, Ὁ. 59. 4 74.., ΟΔ. 
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(2) ἴπ 11, το, “ΤἼΤᾷα Ομαδίδεδῃβ δηϑννεσοά Ὀσδίοσγα 
186 'άηὴρ δῃά βαϊά, ΤΏοσγα 15 ποί ἃ τῇδ Ὡροῦ ἰδ6 εαγίῃ 

[δδΐ οδῇ βϑδον [δε ΚΙηρ᾿ 5 τοδίϊοσ, ξοσαϑτα τοῦ 85 η0 Κίηρ, 
Ἰογά, οσ τυΐοεγ, Βα δϑκθά βιςἢ 8 [την οὗ δὴν ζτηδρίοΐδῃ, 
ΟΓΥΙ Θδηοδδηΐοσ, ογσ (δαί άθδη.᾽ 

(2) ἴῃ 1, 8, “Οεείαῃ ΟΠδίάθαης οδθ ΘΔ 

δη4 Ῥγοιρδῦ δοοιβαίύίοη δραϊησὶ [86 7ενγ5.᾽"} 
(4) ἴῃ ἱν, 7, Νεβριυιομδάμοθζζεσ βαυ8, “ΤΏΘΩ οδπ}6 ἴῃ 

[86 στηδρὶοίδη5, [86 δηοπδηΐογβ, [6 Οβαδαίθδηβ, δηά 6 

βοοίμβαγοσβ; 8δηά41 ἰοϊά [π6 ἄσθαπι Ὀοΐοσγε ἔβγα. ᾿ 

(5) ἴπ ν, 7, “Τδδ ᾿ίηρ [Βε΄5ΖΖζΖατ] οσε αἱουά ἴο 
Ὁτίηρ ἴῃ ἴδε δαοδδηΐογβ, (πα (Ὁ μαίθβδηβ, δηά ἐπ βοοίἢ- 
ΒΑΘ. Τῆ6 Ἰτρ ρα δηά αϊά ἴο [86 ν δα πῖθη οὗ 
Βδρυίοῃ,᾽᾿ οἷο. 

(6) Ιῃ ν, 11, 12, [86 σύδϑῃ 58ὺ5 ἰδαὺ Νοριυοδαά- 
ὭΘΖΖΆΓ δαά τηδάς δηΐοὶ “τηδϑῖοσ οὗ [86 σῃηδρίοἰϑῃϑ, 

οποδδηΐοσβ, Ομαίἄθδῃβ, δηά βοοϊβαυογβ; ἔοσγαϑιγοῦ 85 

8ΔΏ Θχοοϊθηῦ βρισῦ, δηά Κηονίθαροα, δηά πηδοτγοιδηάίηρ, 

ἰητογρτοιίηρ οὗ ἄσθδῃβ, δηᾶ βδονήηρ οὗ ἄδζί βεοηΐθῃοοϑϑ, 
δῃἃ ἀἀἰβϑοϊνίηρ οὗ ἀοιυδίβ, όσα ἰουαημά ἱπὰ ἰδ6 βδτὴης 
ΤΠ δηΐοὶ.᾽" 

ΤῺ [88 οἶαδβίοδὶ τσὶ οσϑ, Σὖ 15 ϑ66 ἴῃ [815 5656 ἢγϑὶ ὉΥῪ 
Ἡεγοάοϊυβ, το βουγβῆθα ἔσοσῃ 464 ἰο 424 Β. (.; ἰδαί 
15, Θοῃ οΩ ΡΟΣΘΏΘΟΙΞΙΥ τὶ ἰδ6 ψΒοΪα σοίρῃ οὗ Αστίδ- 
ΧΟΙ͂ΧΟΒ 1, οΔ116 4 ̓μοπρίσηδηιβ, [Ὧ6 5 οοσσϑοσ οὗ ΧΟΓΧΘΘ 
[86 5οῃ οὗ ϑαγίυ5 Ηγβίαβρὶβ. [Ὁ ψ1}} 6 ποίοά ἰδδὲ 
Ἡοσοάοίαβ ἀϊοά δροιυϊ οὔθ δυηάδτοά γϑδῖβ δἰΐζοσ {86 
ἄεοδιβ οὗ Οδρυβοα 86 δοὴ οὗ Ουσιβ, δηά [0016 σῆοσα 
ἰδ8ῃ ἃ οϑηΐυσυ αἷζοσ ἰδ6 ἀδθαίῃ οὗ ἴδ6 Τζδηϊοῖ τ Ο 15 
86 θσο δῃά ξαρροβθά δυΐδοσ οὗ ουὖσ Ὀοοΐῖ. Ἡδσγοάο- 
ἴ.8 ὭΘΝΟΙ πιοηϊίοηβ α Οδαϊίάθαη ρϑορῖίθ ϑᾶν οὔποθ, 
δΔηἃ ἰῃμαὺ τηοιϊάρηΐαϊϊν ; Ὀμὺ Ὧ6 ἄοοθϑ. βρϑαῖκ δ ἰδοηρίῃ 
οἵ ἰῆ6 Οβαϊίάοδῃ ῃσγίοϑίβ. Ηἴβ βἰδίοωθηΐϊβ δ 85 
ζο]ονγ8: 
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Ιῃ ἰδ6 στη 16 οὗ δδοῖ αἀϊν βίου οὗ [86 οἱΐν οὗ Βαρυΐοῃ, 
ἔοσυϊθοά Ὀυϊϊάϊηρ8 σοσα ογοοϊοά, ἰῷ ομα οὗ ψὨϊοῦ γγαβ [86 
ῬὈτοοϊηοῖ οὗ Ἰαρίίος Βοῖ, τ ]οἢ ἱῃ τὴν Ὀσὴθ τγγ85 5.11} ἱῃ οχίβὺ- 
ΘΏςΘ. [τ [86 πὐϊάβξ οὗ [815 ὑσεοίῃος γγϑ ἃ ἴονοσ οὗ εἷρδὲ 
οσαρίδοοσηθηῖβ δᾶ ἴῃ ἰδ6 πρροστηοβδὶ οἵ ἰ86βα 8 βῇρϑοϊουβ 
ἰοσαρῖθ ἢ τ ὩΪΟΒ γγὰ5 8 ἰαγρα οουο δηάβοσηοῖν ξασηϊςῃεά, 
Ὁπΐ πο 5ἰαίαθ; μογ ἀ1ἃ δὴν στηογίδὶ ρ855 [86 ηἱρδν [όσα οχοθρί 
οΠΐν ἃ παϊλνα οιηδῃ, οδοόβθη ΌὉΚ ἴδ6 ροά ουῇ οὗ ἴα τγὨο]6 
πδίίου, 85 [86 Ολαϊάφαπο, τυῆο αγὸ ῥγίοεία οΓ {ἐμὶὲ5 ἀοίγ, 58. 
ΤὭοθα β8π|6 ὑσίοϑίβ δϑβοσί, ὑβου σῇ 1 οδπηοί ογοάτὶ ταῦ ΤΟΥ 
ΒΥ, [δαὶ [88 ροά δΙτηΞ61 οογηθϑ ἴο {815 [οσηρῖθ. Τδοσζα 15, 
8:50, δῃοΐδοσ ἰοσρία Ῥαεΐονν, τι ίη [86 ῥσϑοϊηςῦ αἱ Βαρυΐοη; 
1Ὲ 10 5 ἃ 'ἱαῦρα σοϊάθη βἴδίαδ οὗ ᾿Ρ᾿ΤΟσ ογοοϊοά, δα ὩΘδΣ 10 15 
Ῥὶδορά ἃ ἴαγρε ἰδῦϊ6 οὗ ροϊά, [86 [σοῃο 850 δηὰ [8 βίθβρ 8.6 
οὗ γοϊά, συ βῖοῦ ἰοροῦμοσ τοὶρῇ 800 ἰα]οηΐβ ας 56 (μαϊάξαη 
αἴἶἤγηι. Ουϊθιᾶθ {δα ἴοσρῖα 15 8 ροϊάθηῃ αἷΐδσ δῃὰ δῃοΐδῃοσ 
ἵατσα ἰδ στ οσα {111- στόν ΒΏθορ δῖα βδοσιβοβά; ἔοσ οἱ [86 

βοϊάβθηῃ αἱΐδ ομῖγ βαοκίηρβ λυ Ὀ6 οἴεγοά. Οπ [86 ρσγϑαῖ 
αἰΐατ 6 Οδαίδθδηβ οοηβῦσηθ Ὑθασὶνγ ἃ ἰπουβαηά ἰδθηΐβ 
οὗ ἔγδηϊίποθηβα θη ἴδον οοἰοῦταία {86 ἐοϑιϊναί οὗ [δὶς ροά. 
ΤΠοτα γγὰβ δἷϑο δὖ ὑπαὺ ὔσηθ τὐς πίη [Ὧ6 Ὀσϑοϊῃοῖβ οὗ [815 
το ΡΪ6 8 βίϑδίιδ οὗ 5ο]1:14 ργοϊά, ὑνοῖνα οαδὶϊβ ΒΙρΏ. 1, ἰπἄεοά, 
τά ποῖ 566 ἰξ. 1 ΟΩΪΥ τοΐαία τνδῦ 15 βαϊὰ ὃν [86 ΟὨ δ᾽ θϑδῃβ. 

Οἰαβίαϑ, [86 σσϑοῖς ρῃγϑιοῖδη οὗ Ασίδχοσχος ΠΠ, τῇο 
ψτοΐθ δρουΐ 400 Β. Ο., Βροδκβ οὗ [86 Ομαίδοδης δ5 δδν- 
ἴὴν Ὠϊηάδοτγοά Τλαγίυς5 Ἡγβίαϑριβ ἔσοση νἱονίηρ [86 ἀοδά 
Ὁοάν οὗ ϑρδβοηάιάαϊο 86 Μαρίδη." Ασγιϑίοιϊθ, σῇο 
ψὰ5 ἰδ6 ταΐογς οὗ ΑΙοχϑδηᾶοσ [86 Οτοαί, τθηϊους [86 

Ομαίάοδη αδϑἰσζοίοροσβ. 
Ατγγίδῃ, ἴῃ ἢϊ5 στοαῦ σψοσγῖς ου 716 Ἐχῤῥεάμίοη οὗ Α410χ- 

απάογ, ὯΔ5 ταυοῆ ἴο 580 δροιΐ ἰδθ96 Ὁμαίάθϑδῃ ὑγιθβίβ. 
Τῆϊς Αστίδη ψὰβ 8 Οσρεῖ εἰβίοσίδη, ἃ Ἐοζηδη ρϑηρσαῖ, 

Ῥτγοΐθοι οὗ Οδρρϑάοοϊβ ππᾶος Ἡδάσίδη, το γεὶρηθά ἔσοσι 
117 ἴο 1238 ΑὉ. Ηδ ψ88 οοῃηνοσεδηῦ τ ὈὨΙ]οβορῆν, 

: ὅ66 γαρηιεηῖς ὉΥ ΒδὮτ, Ρῃ. 68 δηά 140. 8 ὅ66 ἔγαξ., 30. 
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Ὀεΐηρ ἃ 0.01] οὗ Τ᾿υρὶοἰοίαβ δηᾶ ρα Π5Ποσ οὗ ἢ15 ἰδοΐαγεβ. 
Ης ντοΐδ 8 ὑγϑαίλθθ ου τ ΐασγν ὑδοίΐοβ, αποίποσ οἡ {ῃ6 
ΒΘΟΡΤΘΔΡὮΥ οὗ 86 ΒΙδοϊ ὅθ, δηά δηοΐδοσγ οἡ δαΐ οὗ [86 
Ἐρά ὅ6δ8, δῃηά νγχᾶβ ἃ ἔσεαι) δηδ οοσγεεροηάοης οὗ ΡΙ την 
186 Ὑοπηροσ. Ἧδῤδ νδβ, ἐμογοΐοσοθ, νγ6 11 Εἰϊοά ἰο πυτῖϊο ἃ 
Ἡἰδίοσυ οὗ [π6 Ἔχρϑάϊιίοῃ οὗ ΑἸεχαηάοσγ αραϊηβδὺ Ῥοσγείά. 
ΤΩϊ5 6 Ὧ85 ἄοῃδ 1 βονθῆ νοϊαηηχθβ ψὩοἢ δα οἷαίτης 
ἱῃ 15 Ῥσόδαιχ ἴο Ὀ6 θαβϑοά Ὡροῦ ἃ νοσῖς Ὁγ Ασὶϑιορυαβ, τῇο 

᾿ ΤΔΔΙΌΝΘΟΩ δἵοηρ τ ΑἸοχδηάογ; δῃᾶ οἡ δποίδοσ ψοσῖς ὉΥ 
Ριοΐον [ρυ5, το ποῖ οἠΐν πηασοποά ττϊὰ ἴσα, Ῥαΐ, 

85 Αγσγίδῃ βαύ8, ᾿᾿βϑίποθβ 86 "χὰβ ἃ Κίηρ, ἰ νοι Βανα 
ὍδΘΩ βῃδγηθίμ ἔοσ ἴση ἴο 116. Βοίῇῃ, 6 βδύ5, σγοίθ 

σὰιϊδουῦ οχρθοίδοη οὗ δὴν τοναζά, δἰῆοα ΑἸοχδηάοσ 
Ὑ785 δτοδαν ἀθδά σι ῇθη ἰἢθν οοπιροβοαά [ΠΘΙΣ ΠΊΘΠΊΟΙΓΒ. 
80 Ατὐτίδῃ ὑσοπούηοθς ἰμοπὶ Ὀοϊῃ πηοσὶ ποσίν οὗ 
οσεάθηοθ. Τζαίποά ρϑορσζαρδοσ, ὑΒ]οβορῆοσ, ῃἰϑιοσίδῃ, 
Ῥοϊ Ὁ οΐδη, σοηοσζαῖ, δηα πυσὶἴοσ, 85 Ὧ6 γα 8, Ὧ6 την ν᾿ 61} 
Ὅδ ὑγυαβίοά ἴο δανα ὑσαηβοσὶ θα [86 6βϑϑῆσθ δ 1ϑδϑὺ οἵ ἢ15 
δα ογι 165; δηδ Βανί Ὁσοοϊαϊσηθά δηά ὑσγαϊβθά 6 
ἰσαϊ 1655 δηά ἰὑσγυβυνοσιῃίηθο οὐ 15 βούυγοσς, εὖ 

ΤΆΔΥ Ὧθ Βυιρροβοά ἰῃαὶ δα ὑτεά Ὠἰτγ56 1} α'5ο ἴο Ὀ6 ἰσαῖῃ- 
ἔα]. ϑαοηδίοσ, οοπϑαῖΐ, δηά ὑσγοΐθος οὗ Ἐοπηθ, 1 15 δἷἴο- 

βοῖδογ ὑσοῦδαρίθ ἐμαὶ 6 γγὰβ ἃ ὄσδρβϑῦΐθ, 85 νγὸἷ δ δῇ 
Θχρογθηςβά, Ἰυᾶσα οὗ ἀοουτηδηΐαγυ, 85 νὰ] 85 οσαδΐί, 
ἰοϑυοΩν. 

Ατστίδη, ἴμθῃ, βᾶγ5 σὲ  τοΐογθηοθ ἴο [86 (μα  ἄθδῃβ, 85 

ἔο]]ονγϑ: 

ΑἸοχαηᾶορ, μανίηρ παϑίθηεά ἔσγοση Ασϑεΐα, εηὺ ἔογυναγά 
βίσαι σὺ ἴο Βαρυίοη; δᾶ ἤθη δα γγὰ8 ποῖ ἔδζ ἔσοσῃ Βαυυϊοη 
Ὧ6 1οἅ ὶ5 αύτὰν ἄσανῃ ὩΡ ἰῃ Ὀδιι]6 ἀσταν; δηά [86 Ββῦγ- 
Ἰοηΐδηϑ ἰῇ ἃ ῬΟΑῪ τοῦ ἴτη νι ὑπεὶσ ῥστίοϑίβ δηᾶ συ] Γ5 
Ὁραγίηρ γε 85 θοῦ οὔς νγαβ δὐΐθ, δηά ευσγοηδοσίηρ ἴδ6 
οἱζγ, δηά {π6 δοζοροΐὶβ, δῃά δε ἰσεαϑῦσο. Απά Αϊοχδαηάοσ, 
Βανίησ οοηβ ἰο Βαργυΐίοῃ, σᾶνα ογάἄεσγβ ἰο Ὀυ1]ἃ ἀρ [8 
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ἰοτηρῖος5 νοῦ Χοῦχὸβ δά ἀεπίσογοά, Ὀοϊῃ. {86 αἷΐασ δηά 
8:50 ἴδε ἱεσαρία οὗ Βεῖ, σῇο 15 ἴῃ ροά ψβοσι ἴδ Βαρυΐου- 
18:5 ἄδϑῃλ δϑρθοΐδν σνόοσίν οὗ οποσ. ἜἘΒοσα ἰηάεοά, 4150, 
Ὧ6 σιεῖ δε Ομαίάθδηβ, δὰ τνδϑΐανοσ βεοσηεά ροοά ἴο [88 
Οβδαδίἄβδηϑβ υἱτἢ τοΐογθησα ἴο σο ρου σηδιοσβ ἰῃ ΒαΌυνίοη δ6 
ἀ:ᾶ; Ὀοΐᾷ οἴμοσς ἰδίηρβ, δῃά ἰὸ Βεῖ, αἷβϑο, 6 βδοσιδοβά 88 
[8656 ἀϊτοοίοά. 

Ι,αἴοσ, Ὧ6 δα Ὺ5 ἰδεῖ ψῇθη Αἰοχδηᾶοσ νὰ το υγηϊηρ ἔσοσῃ 
Ιπᾶϊα δη νγᾶ8 σηδζοδίηρ ἴο Βεαῦγίου, 

186 γυῖβα θη οὗ [δε Ομαίάθδῃβ πιεῖ Εἰσὶ δηά, ἀσασίωρ τὰ. 
8516 ἔσοτι.Ἢ 15 σου ΡΔΏΟΏ5, Ῥοβουρς τὰ ἴἰο ΠοϊΪά Ὁ δὶ5 

δάνδηοθ οὐ Βδδυΐοῃ; ἔοσ 8ὴη ογϑοῖς δά οοσὴδ ἴο [ἢ 6π) ἔσοζῃ 
186 νοά Βεἷ [με Βὶ5 ροϊηρ ἴο Βα νυ δἱ [π δ τα νουϊά ποῖ 
Ὅδ6 ἴος δὶβΒ σοοᾶά. ΔΑΙοχαπμᾶοσγ δηϑυνεσγεά θη: “ἾὟΒΟ ρσύθβϑοβ 
γι ]], 15 [86 Ῥεβὶ ὑρσγορδεῖ." ὙΒοσοάροιυ [86 Οδαίδδῃβ βαϊά, 

“Ὧ.ο ἴδοι,, οἕ ἰπὩρ] ποῦ ρὸ ἴο [86 νγεϑῦ ΠΟΥ οοσὴδ δἰΐΠοΣ 16δά- 
1ὴρ᾽ Δἢ ΔΙΙΓΩΥ οὗ οοσοπραίίοιυ; Ὀαὶ γὸ γαῖδοσ ἴο ἰδ οδϑί." (ΒΚ. 
ΙΙ, 16.) 

ΗΘ 9805 ἔαγίδογ ἰδ. 

ΑἸοχδηᾶοσ γγ͵χβ βυβριοίουβ οὗ ἴπῃ6 ΟΒαϊάθδῃβ, Ὀθοδίβα αἱ 
[δαὶ σας ἴον τιδηδρεά ἰδ αἴαϊσβ οὗ Βεῖ, δηά δὲ ὑδουρῃί 
ἰδαῦὺ ἴμ6 βο-οδίϊθά Ῥσορῆθου γὰβ τηϑϑηΐ ἴοσ (δα ῖσ ὑγοῦδί 
ταῖδοσ ἰδη ἴον δὶβ ροοά.25 Ἐοἔαβίηρ ἴο ἕο] ον Ἰδεὶς δάνϊοθ 
Ὀυὺ αἰξοσαριϊηρ ἴο ονϑδάβ [86 οοῃβθαίθηοοβ ὑγεάϊοϊεά, 6 
Ὡονοσίμοϊοθϑ ἀ1ἃ δ8 ὑμεῖς ὑσοάϊοϊζἼΤοῃ δδά ᾿τυρ]16α ταὶ Ὧ6 
νου]ά.3 

Βοοβῦβ, ΟἿΣ ποχὶ ὙτΠ655, ΠΟΤ 1:15 ΟΟΠΟΘΓΏΣΩΡ 

Ὠὐτηβϑῖῖ, ἐμαῦ 6 1ῖνϑά ἴῃ 1Π6 ἀρ οὗ Αἰοχδαηᾶογ [ἢ βοη οὗ 
ῬΗΠΡ. Ηδ βρϑδαῖβ οὗ [86 υυυιτηρβ οὗ π6 Ομ θβδῃβ. 
δηά οὗ {πμεῖῦ σιϑάοπι," δηὰ “οὗ ἃ οογίδίη τδη δον 
ἐδοηι ἴῃ δα ἰδηΐ σεποσζαίίοη αἴζοσ [δ6 ἀοίαρε νῆο νὰ5 

1 Βῖς, 111, 16. 2. 14., 17. 8 ]1ἀ., 21-27. 
4 ΟἿ, ἔγαρηιφηε, Ὁ. 26. 4 ]ἀ., 32. 
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τοηονηθά ἔογ 15 υϑίῖοα δηά στοαὶ ἌἼχρίοίίβ δηά ἔοσ [15 
5117] 1ῃ [86 οοἰαϑῦλαὶ βοίθῃοοβ ᾿;: δῃά οὗ [μον βανίηρ Ὀθθῃ 
δοσαγεαῖθὶν δοαυδίηὐδά οὐν βίησοα [δ6 (τη οὗ Νδοηδϑϑαῦ 
ἢ 86 ἢοανθηϊν ταοϊζοηβ." Ηδ β8ὺ5 ἰδαὺ π6 δἴδαίγβ 
οὗ Νερυοδαάμοζζαν δά Ὅδθϑη δι ΠΥ οοηδυοίοα ὉΥ 
Ομαϊδοδης δηά ἰμαῦ [86 Ῥγίηςὶραῖ ρεγβοῃ δῃηοηρ 61} 
Ἦδά ρῥτγοβοσνϑά ἰδ Κίηράοσῃ ἔοσ ᾿ἰτὶ δἷζογ [86 ἀδθαϊῃ 
οὗ ἢ15 ἔαϊῃοσ δηά Ὀδἔοσγο δϊ5 τοϊαση ἔσοσῃ Ῥδίθβϑθηθ.3 

Μεραβίμποηθβ, ψῶο ᾿ἰνϑά δηά οοουροα ἱτπηρογίδηϊς 
ΟΥ̓ οἰ] ροξίοηβ υηᾶοσ ϑοίδασυβ Νιοδίοσ, σοί δρους 
200 8Β.6., ἰδαῖ [86 Ομαϊάθβῃβ γοϊα θά οοσίδίη ἔδοϊβ αρουΐ 
ΝοΡυςοδδάηοζζασ᾽ 5 βανίηρ Ὀδθη ὑσγοϑοσνθά Ὦν βοόοζῃξ ροά, 
50 85 ἴο ἔοτγοίθί ἴο θη [6 ἀοτγηΐαϊ]! οὗ Βα υίοη σου ρῃ 
{μ6 Μεάδϑβ δῃά Ῥογβίβηβ. 

ΑΡγάδηιμϑ, ἃ ΡΈΡ1] οὗ Βογοβιβ, βρϑδαῖκβ οὗ ῬυδρΌΟΓαβ, 
. ὙἘῸΟ ᾿ἰνϑά δρουΐ [86 ἐπα οὗ ϑδηΐοῖ, 85 8 ""}Ο]ονχοσ οὗ [86 

νυ]ϊβάογῃ οὗ {π6 Οβαδίθδῃβ. "5 
ϑύσαρο, ψγῆο Ηουτβηδά ἔσγοσῃ 54 Β.Ο., ομα οὗ [86 τηοβί 
Το Δ Ό]6 οὗ δῃοίθηῦ τυτὶῦοσβ, 5δαγ8 ἰδμαΐ 

ἴῃ Βεαδυϊομία ὑβοῖο γγὰβ ἃ ἅν] ηρ ῥἷδοα ἴοσ [86 παῖϊνα 
ΡὮΣΙΟΘΟΡΏΘΙΒ, οΔ]]16ἃ Ομαίἄδθδῃβ, το ἃσζὰ ἔοσ [δε σηοϑὺ ρατί 
οοποογηθά ὙΏ δϑίσοηον; Ὀαΐ βοῖηθ αἷϑο δῖθ ρίνεη ἴο 
οαϑίϊηρ ἡδῦϊν 165, τ ΒΙοΒ [86 οἴδεῖβ ἄο ποὺ ροσωλϑδ. Το 
ἦθ α'ϑο ἃ ἰχσῖρα οὗ [6 Ομαϊἄβδῃϑβ δηά ἃ ἀϊβίσιοι οἱ Βδου]οηΐα 
ὭΘΑΓ ἴο [86 Αγδῦβ δῃά ἴο [δα Ῥεγβίδη ὅδαἬ. δΔηά ποσὰ ζὲ οὗ 
{86 Ομαίἄθδῃ δϑισομογηθσβ ϑανοσγαὶ Κἰηάς. ΕῸΣ βόα 816 
οδ]]1ςἃ Οτγοβοηοὶ, δηά οἴμοσθ Βοσβίρροῃοὶ, δηά ὑδοσε 8ῖῈ 
ΟἴΕΓΘ ΤΟΤΕ, 85 1 σοσα, ἰῃ βοοΐβ, βοϊάϊηρ ἀἰβεσοηῦ ἀορχηδβ 
οοποοσγηΐηρ [86 βαῖια μἰηρβ.ὅ 

Πιοάογιβ ϑιουΐαβ, το ᾿ἱνοά ἰῃ (6 τη οὗ Οξοϑασγ 
δηά Αυρυκίαβ, 1η Ἦἰ5 Ηϊδίοσυ, Βοοῖς 11, 9, βαγ8 ἰδαὶ 

» 7ἅ., τό. 8 7ὰ, 2 7ώ,, 80. 
4 (οΥΥ: γαρηιεηῖς, 44-45. 5 (οτγ, 65. 6 ΧΥ͂Ι, 1. 
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“186 ΟΒα] ἄδδηϑ τηδᾶθ ορβοσναίζοηϑ οὗ [6 βἴδῦϑβ ἔγοσῃ [86 
ἴοννοσ οὗ [86 ἰοσαρίθ οὗ Τρίΐοσ, νδοσ ἰδ6 Βαρυ]οηΐδηβ 
οΔ11 Βε].᾿" Αρϑίη, 6 5805 ἴῃ οδδρίοσ 24, ἰδδΐ 

Βεοΐοβθαβ, γο υπάδοτγβϊοοῦ ΠΟ ἴο ἀἀοϑίσου ἰδ ΒΟΡΌΣΩΟΩΥ 
οὗ [86 Αβϑυστίδῃβ, νγαὰβ [86 τηοβὶ ποΐδθϊα οὗ πα ὑσίοςί5 ΒΌσα 
[86 Βαρυϊοηΐδηβ οδ11] ΟΒαϊάθασῃβ. Ἡδνίηρ, ἴπθη, [δ ρσγοδῖ- 

οϑῦ Ἴχρόίδῃοα ἰῇ δϑοϊσζοίορυ δηά βξοοίβεανίηρ, δ6 ἔοσζοίοϊά 
186 ἔαΐατα ἰο [86 πὐυ] 86 5} 85 ἱΐ ζ611 ουἵ. 

1 οδαρῦοσ 29, Ὧ6 5808 

(δαὶ 1 ἄοο5 ποῦ βϑοὰ ουὔῦ οὗ ρΐδοθ ἔοσ Ὠϊπὶ ἴο πδζζγαΐδ ἃ ἴεν 
ψογάβ οοπμοογηΐηρ [Ο56 νῆο ψοσὰ οδ]]οα ἰη Βαδγυίοη ΟΒδ]- 
ἄδδῃξς δηά ὑδεὶσ δηϊ υϊν, [δῇ ἢ6 πᾶν οὐδ πομῖηρ ΟΣ Ὧν 
οὗ τηϑϊοη. ΤῊς Ομαϊάδδῃβ, μεθα, Ὀοΐηρ δα τοβὺ δηοϊθηῖ 
ΒΑΌΥΪ]οηΐδη5 Ὦανα ἃ Ῥοβιϊίοη ἴῃ ἰδ6 ἀοίετγσαϊηδίίοῃ οὗ [88 
ῬΟΙΊΟΥ οὗ σονογωσαθηΐ βοσλο  ἷηρ 1|κ6ὸ [μα οὗ [6 ῥγίοϑδίβ οὗ 
Ἐσυρῖ. ἙἘὸσ Ὀοίηρ δεϑίρηϑά ἴο [86 βογνίοα οὗ [6 γοάξ [6 Ὺ 
Ῥᾶ535 ὑποὶσ νῃοΐο 16 ἴἢ ὈΕΙ]οϑορ:Ζίηρσ, Βανὶηρ ἴδ6 στοδίοσῦ 
δΐογυ ἴῃ δϑσοίΐορυ. ΤΏΘΥ ἤδῪὺ συσοῦ αἰἰδηϊοη, 8150, ἰο βοοϊἢ- 
ΒΑΡ, τοδκίηρ Ὁτγοάϊοϊουβ οοποοζηίηρ ἔαΐασα νθηΐβ, δηά 
Ῥυσιβοδίίζουβ, δῃά βϑδοσίῆοοθϑ, δηά υὲ τ νατίοιβ ἱη 5 οὗ ᾿ἱΠοδη-" 

ὑδοῃβ ΠΟῪ αἰϊοσιρί ἰο ὈὉτσίηρ δρουΐ [86 ἀνοϊάδηοσο οὗ ον] 
διά ὑμ6 δοοοσῃ  ϑῃτηθηΐ οὗ ροοά. Δπά μον ἢδνα Ὄχρεσὶ- 
ΘΏςΒ αἶθο ἰῃ ἀϊνιπδίίοη ὉΥ Οἱτάβ δηά 5ῆον {86 ἰηϊογργοίδιίζοη 
οὗ ἄτοδζηβ δῃά οἵγθῃβ. Νοῦ υπυνίβοῖυ, δ'ϑο, ἄο ἴδον δοΐ ἴῃ 
ταϑιςοβ Ομ οοσηϊηρ ΠΙΘΤΟΞΟΟΡΥ͂ δηά δ.Ὸ βῃρροξεά δοουγαίεϊν 
ἴο 10 (86 τλᾶτῖ. ΤὨΪ5 ΡὮΣΟΘΟΡΩΥ 15 μΒαηάεά ἄονῃ ἔσγοζῃ 
ζαῖῃοσ ἴο 805 1 8 ὕζδοθ ἡ ὩϊοὮ 15 ἔγοϑά ἔσοσα 411 οἵἴβοσ βοσνίοθϑ. 

ΕἰηΔΙν, Ουἰεΐα5 συγ Ευΐι5, ὑσορδρῖν οὗ 86 
βϑοοῃά οδϑηϊυσυ Α.Ὁ., 5405 (δαῦ Θατῖν 1 86 Ἔχρϑάϊιίέοῃ οὗ 
ΑἸοχδαηάοσ “ἼΠ6 Ομ άθδηβ μδά Ὄχρίαϊηθά ἃ εἰπρυΐαγ 
ἄγοαστῃ οὗ ῬΏδγηδθαζιιβ ἴο τθδῃ ὑμαῦ ἰδ6 οηρίτα οὗ [86 
Ῥογβίδης νου ρδϑ5 ονοσ ἴο 86 Ογϑοῖκβ.᾿Σ ἘΕασίδογ 

: 866 ἴμο Σύ απὰ Ἐκρεάῥιέοη οἵ Αἰοκαπᾶεν δια Ονεαὶ, ΤΊ, δ, 6. 
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Οὔ, 6 5δ8ν5 ὑδαὶ “85 Αἰθοχδηάθγ νγὰβ δρρσοδοβίηρ Βδδγ- 
ἴοῃ, Β6 8 τη ὉΥ Βαρορῆβηββ, [86 ουξιοάϊδῃ οὗ ἰῃ8 
οἰϊαάοί, ῇο γγαβ [ο] ονσεά ὃν γὶ 5 οὗ Βοσάβ οὗ βῆθορ δηά 

Ὠογϑο5; δηά ποχὺ ἴο {8656 οδὴδθ δε Μαρὶ, βἱπρίηρ ὑπο ῖσ 

Ὡδίϊνο βοὴρ δοοογάϊηρσ ἰο ὑπ8ὶσ ουβίοση. Ὶἀἴογ {ῆ6β6, 
[86 ΟΒεαϊἄθδηβ δηάᾶ ποὺ οὐἵύ [86 βθοῦβ (ὑστίθβϑβ) οὗ [88 
Βεαρυ]οηΐδηβ, ας ὄνθῶ {πὸ 51.116 4 τνοσίσηθη, δἀναδηορά 

ὙΠῸ [δ6 δτρϑ οὗ ὑμοῖγ οὐχ οἶδϑθ; δα 1αϑὺ στηθηθοηρά 
ψοσα οηῦ ἴο 5ηρ [86 ᾿χαΐβοϑ οὗ [86 Ἰσηρβ; [86 ΟΠ δ᾽ ἄδδῃβ 
ἴο πιδηϊΐοσῦ ἰδ6 στηονοχσηθηΐβ οὗ {π6 βἴδζβ, δηά 6 χοά 

οὔδηρος οὗ [86 βϑϑαβοῦβ. ΤΏ, ἰδαϑὶ οἵ 411, τηδγοῃθά 

[δα Βερυ]οηΐδη Ὠοσβοσιθῃ, υἱ τ μοὶ οὐ θοῦ] 18 ἄγοθθ 
δρᾶ τὰ ϑρθοὶδῖ Βογβο- σαρρίηρβ, τοαυ ϊσεα τοσο ἴὸσ 
Ἰυχυτν ἤδη ἴον τιδρηϊδοθηςο. ἦΣ Εασίῃοῦ 86 βανβ ὑδαῖ 

““ψῦθς Αἰοχδηάογ, οὐ δὶ5 τοΐυσῃ ἴσοι [πα18, ντγᾶ5 200 5ἰδάϊδ 
ἔτοσῃ [88 εἰν [ΒαΌΥ]οη], [86 βθοῦβ ναγηρά δίτῃ πο ἴο δηΐοσγ 
δίηποα ποῖα ψϑβ ἃ ροζίθηϊ οἵ ἄδηροσ. Βυΐ 86 βοογηδά 
ἐμεῖς Ὀγϑάϊοϊίουβ δα Ῥείη νϑΐῃ δηά τῆθσ δ σγιοδίουβ. 
ἸΤΒοχγοΐοσα θη [86 σῆνουβ δα Ὀδοα ρίνδη δυάϊθηςς δ βοΐ 
8811 ἴον [86 ἰΔηά οὗ 86 Αταρβ, ἰδιρδιηρ αὖ [86 ΟΒδίἄθδῃβ, 

ψ)ο ῃ"γοάϊοϊοά ἄδηροσ ἰῃ [86 οἱΐγ.᾽ 5 

Αὔἴογνασγάβ, θη Αἰοχαηᾶοσγ γαβ Ὁσουρῆΐ ἀοδά ἴο ΒαΌΥ- 
ἴοῃ, 1 ψὰβ [86 Βαῦυ]Ἱοηΐδηβ νῦο “οοκοά ἄονγῃ, βοπθ 

ἴτοσῃ ἰδ νγαῖ15, οἴμοσγβ ϑδοῖῦ ἔγοσῃ (6 γτοοῦ οὐ ἢὶ5 οσῇ 

Ὦοσβα, ἴο 566 δα ἔπηογαῖ οοσγίδσα 855 ἰὩσουρῃ [6 
βύγοοβ "᾽,3 Ῥαὺ (6 Ἐργυρύζδης δηά Οπμδίάοδηβ ψεγα 
“ογάοσγεάα ἴἰο δἰϊζεηά [6 ἀεδδά Ὀοάγ ἰῇ ἔμπας οὐσῃ 
[ϑἩίοη. ᾿᾽4 

Ετοσὴ ἰδ6 δῦονο οχίγδοίβ, ἱὺ 15 ον άθηΐ ἑδαὶ Ουἰηταβ 
Ουτγίλι5, δίονοσ σΔΥ δαᾶνα Ῥθθη 6 βούγοθϑ οὗ Ὧ15 
1 οστηδίϊοῃ 85 ἴο {86 116 οὗ ΑἸοχαηάογ, βου ρῇϊ ἴο δῖα 

8. οἷἶοας ἀϊξιἱποοη Ὀαοΐνθθη 86 Βαδυϊοηΐδης δηά ἰἢ6 

: 7ἅ,, , 1,4. "1, Χ, ἵν, τι. 1414. Χ,ν, τ4.ι 41. Χ, χ, 56. 
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ΟΒαδϊάθαμβ σῇο ψεγὸ ἰῇ Βαργίοῃ δἱ δα ἐΐπια οὗ Αἴοχ- 
δηάεοσγ᾽5 οοπαμοϑὺὶ οὗ Ῥοσβϑίαβ. Ασοοσάϊηρ ἴο δίτη, ἰογο- 
ἴοσϑ, [86 ἔοσσωοσ σοῦ [88 Ῥβορίϑ δπά [ἢ ἰδύϊοσ σγογο [86 
ὈΙΙΘΘΌΪ οἶ855 8.5 ΘΑΣΙ͂Υ 85 320 Β.Ὁ. 
ϑυσληηρ τ, ἐῆδη, 86 ἰοϑυτηοην οὗ 86 δῃοϊοης οἶδ5- 

βἷοδὶ υυειΐοσβ το αν τειτίθη ἀροαΐ Βαρυίοῃ, τα δηά 
ἰδδὺ {ΠΥ σρδῖκο 8 ἀϊξυϊηοιίίοη Ὀαδύνθο 6 Βαρυ]οηΐβδῃ, 
ογ Οβαίάδβῃ, ὑῬεορῖβ οσ ὑδορῖδθϑ οἱ [86 οὔ μδηά, δηά 86. 
Οβαίδοβη ὑσγίοσιβ οσ δϑίσζοίοροσβ οἱ [πα οἱδογ; δηά (δὶ 
{815 ἀϊφηοιϊτοη 15 μο 4 Ὁγ ἰδδθπὶ ἴο Βαανα Ἵχιβίθά ἔγοσῃ [86 
οασϊοϑὶ ὔσθβ ἰο ἰδ6 [π|6 θὰ ψΏΙΟΝ (ΠΟΥ τοβϑρθοϊνοίν 
ντοῖο. 

Π. πῆε 5841] οοηϑιάοσ ἰορεῖπος [π6 δϑϑυσηρίίοηβ 85 
ἴο δα ογὶρίῃ, πιοδηΐηρ, δά 56 οὗ ἰῇς νοσζά Ὁδαίάοθδῃ 

ὍΡου ἐπε Βεαργυ͵οπίβη τηοημπτηθηΐβ. 
Τὸ ΤΊΔΥ 7.501 Ὀδ ἀϑἰκθά ἴῃ νον οὗἉ 411 [Π6 τείδσθῃοβϑ 1η 

[ἢ οἷαϑϑίοδὶ τυσιΐοσβ οὗ σγϑοοα δηά Εοσῃρ ἴο 86 Οδαδί- 
ἄδβδῃβ 85 [6 ψ156 πῖθη οὗ Βαρυΐοῃ, ἰἔ ἵποσε ἰ5 πο δνϊάθηςβ 
ΟἹ {86 τιοηυτηθδηΐβ ἴο οΘοσγοῦογαῖθ ὑδ6 οἵδοσ δῦ μοσι 65. 
1 ἰῇοτο οσο 20 δνϊάδηοθ οὔ [8 στῃηοπυσηθηΐβ ἔσγοπλ 
Βαργίοω, νγγὰ παδὺ σοθρογ, ἐμαὶ ἰδ6 οαβα νουἹά 6 
1δ6 βᾶπ|6 85 ἰο {86 Ομαίάδθδῃς 85 δϑίσζοϊίορεσβ ὑπαὶ ἰΐ 18 85 
ἴο ἐπα Ομαδίἀθδηβ 85 8 παϊϊΐοη. Βεαΐ γ͵ὸ ἃσζὸ 1η Ὀοίξοσ 
οΑ56 υυϊῇ γτεραζγά ἰο [86 86 οὗ [86 ἴογχ ἴο ἄδποίβ 85- 
Ἰτοΐοροσβ, (ἤδη γα ἀῦὸ τ τοραγά ἴο 105 ὧδ ἴο ἀδηοίθ 8 
πδϊϊοη. ἘῸΓ ΜῈ 86 5011} ἱηο]]ποά ἴο Ὀοίονο ἰμαΐ ἃ σοοά 
δτσυταθηῦ οδ Ὀ6 τηδάδ 1η ἔανοσ οὗ [6 γαϊάιμ οὗ [ἢ 1η- 
βοσιρίϊίοῃβ Ὀείηρ 6 58π|6 δ5 ἴ86 Ομδίἀθδῃ ὑγίθθ οὗ 
οἰαβϑὶοδὶ βϑουσοθβ δηά οὗ 86 (δαδαίθαηβς οὗ ϑδηΐοὶ. Τὶ 
ΤΏΔΥ Ὅ6 ἀγραρά: 

Εἰγϑοῦ, [86 γαϊάμ τῇ Βανγοηΐδη πνουϊά δοοογάϊηρ ἰο [δ 6 
ἴανγβ οὗ ρῃοηοίϊο οὔδηρε Ὀθοοσῃδ ζαϊάμ ἴῃ Αϑϑυτίδη, ΟΠ αϊ- 
ἀαΐος ἴῃ Οτοοῖ, δῃά ζαδάαγ ἴῃ Ἡδρῦγον δηα Ασδαῃγδίο. 
ΤΟ οὔδηρο οὗ Κὶ ἴο ᾧ 15 ἰουιηά ἰῃ [86 νοσά ἐ-ραΐ, “᾿στοαῖ 
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Ὠουδ6,᾽᾿ ““Ῥαΐδοβ,᾽᾽ οσγ “"“1Ἷοιρῖ6,᾽ νοῦ Ὀθοοσιοβ 6-ζαΐ ἴῃ 

Αϑϑυσίδη, δηά λεξβαΐ ἴὰ Ἡρθῦσγον. Οοσάρασγθα δ΄5ο δ6 
Οτϑοῖ ζαριοῖος, “σατο, ἴῃ Αβϑυσγίδη, ραρηηπαΐμ. 

ΤὭδ οὔδηρο ἔσγοσαῃ ὦ ἰο 5 Ὀεΐοσγα ὦ ἰ5 ἰουηά ἱῃ [86 Ηδ- 
Ὅσον Κακάτηι ἴοσ [86 Αξϑυσίδη Καϊαὲ, ἔτοσζα δῇ ογὶριηδὶ 
Βαρυϊοπίδη Καϊάμ οὐ Καράμ. Αἰἴζαγ [86 δηδίορυ οὗ 
[π6 οὔδηρα ἴσοι Καϊάμ ἰο Καρά τῇς Ἡδρῦγον σπουϊά 
οὔδηρο ραϊάμ ἰο καδά. Καὶ ἴὰ ᾿Αϑϑουγίδη δῃά Ἡρρστον 
ἔσαν 15 τορσζοϑοηϊθά ὉΥ οὗ ἱῃὰ ατγϑοῖκ δηά 1, αἰϊῃ. 
50 δ΄ [ἴ6χ ἰβ 0 γϑαϑοηδθϊα ρσσουηά ἕοσς ἀθηγίηρ ἰδαϊ 
φξαϊάμ τηεῖρλΐ 6 Ομαϊάρθδη, δ5 ἔδσ 85 [86 ὑβοηρίϊοβ σὰ 
σοοοσῃθά. 

Μόοσθϑονοσ, ἰδ βῇονβ δὴ ἱῃροηυ νῦν αἰτηοσὺ βυγραϑϑίηνσ 
ὉσΙιοῦ ἴη ἃ συγίϊοσ οὗ [δ6 τά α16 οὗ [86 βοοοηά οοηΐυγν 
Β. (., ψο ἀογνεοά ἔγοτῃ [86 σσγϑοῖζβ [δα ποίΐίοῃ οὗ νψῇδι 

86 Οαϊάαϊοὶ τετα, ἴο βαρροβξθ ἐμαὶ 6 ψουἹὰ ἀοἶδογ- 
δἰοῖν οἤδηρα Καϊαΐηι ἴο ακαΐγι. ΤὨ15 ψὰ5 8 δὰ οὗ 
οὔδηρα 1ῇ Βαρυ]οηίδη, Αϑευσγίδη, δά Ἡρῦσγον, Ὀαὺ ηοῦ 

85 Ὀοΐγοοη Οσοοῖ δηά Ἡρῦσγον, οσ Οσροῖς δηά Δσδηχαὶς. 3 

ΤΩ Ατϑηηδῖς νογβίοηβ δηά ἀϊδίθοίβ ουἰδὶάδ οὗ .δηϊοῖ 
οοηδβίϑιθηῦ Ἵν αθ86 Καϊάὲ ἴο ἀφρηοῖα [π6 αϑίσγοίοροιβ δηά 
ἈΚαράΐ ἴο ἄδηοῖβ 86 ρϑορῖβ οὗ Ὁπμαδαὶ θα. Τα δυΐδογ 
οὗ ϑδηῖοῖ, ἔοσβοοίῃ, νγαβ [86 ΟἹΪΥ τσίϊοσ ῦο οοηΐουπάσά 
16 ἀἰδιι!ᾳθπΠοῦίοη Ὀούνοοη ἰμοτ! [Ι 5668 τθοσγα ᾿ἰϊκοῖν 
μαΐ δῇ δυΐδοσ ᾿ἱνὶηρ ἢ ΒΑΌΥ]οη 1 ἃ ὑἰσηθ ἤθη νογάβ 
ὙὨϊοῦ δά ἃ 5: 116 ὖ, ΟΥ 8ῇ 1, Ὀοΐοζε 8 ἄδηΐδὶ σοσα οὔΐθῃ 

: ΤῊΪ οὔδηγε οὗ Αβϑουγίο- ΒαυἹοηΐδη ς ἴο Ηδῦγεν δηά Αγαπμ)αὶς ᾧ ἰ8 
Ὡοΐ 30 ἔγοαιοηῦ 85 ἴ86 οὔδηρο οἷ ἴοζ. Ὑδοϊδιοσ 5 ἐοηά ἰη Μυΐοηδ--- 
Μαυρίη; ϑ8αγυϊση---ϑαγζου; Τ κυ ,---Τιρίδια; Μαηηυ---Μδηυρ; 588- 
Καῃ-ϑαρϑῃ. 

3Τῃ ποσάϑς ἀογίνοα ἔσοσῃ (δε ατοοῖς ψὩϊοῖῦ δδνο δὴ ἢ θοΐοσγα ἃ ἀδηϊδὶ, [6 

Νεὸν Ἡδεῦτον, δα ὥυσίας, δᾶ (6 Ασγαπιδῖς οὗ 6 Ταϊσηυάβ, ὭσνῈΣ 
οὔδηρα (δ 1 ἴο 5 οσ οὔ. ὅθε Παΐμγδη 4γαρι-πεμλεῦν. Ἡδγίεγδωοῖ, ὈΡ. 53, 
188, 226, 228, 320, 321, Δ! 264; δηα Βτοοκοϊμηδηη β Ζόχ. 5γγ., ἐμ ἴος. 

2 866 ἀϊοϊἠοηαγίοβ οὗ [νυ διά Ϊαϑίγον, σωδ νεγδὲς. 
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τεῖτύθη ἴῃ Ὀοϊῃ ναγ5 (65 εἰ, ἐδλί; Πα πμίοσἣ, ἰδ απ ἢ) 
νουἃ αν υχειιίθα Καξάϊηι ἴον Καϊάϊηε, ἰατι ἰμαὶ δῇ 

δαΐδοσς ᾿νίηρ 1π Π6 βϑοοημά οδηΐασυν ἴῃ Ῥαϊοϑοηθ δηά 
ἀεγνιηρ 8 νογά δηά 105 τη δηῖϊηρ ἔσοσι [μ6 ατγοοῖ βῃουϊά 
Ἦανο οἰδηροά «ὦ ἴο 5ὦ, οοπΐγαγν ἴἰο ἰῃ6 ἀϑβᾶρὲ οὗ {π6 
Οτϑοῖς 1 νογάβ ἀσγίνεα ἔσοση [86 Ατγαχηδὶς ἰδηριαροϑ, 
δῃά οὗ [86 Αγδιγθδηὴβ δῃά Ἡρῦσουβ ἴῃ ψνοσάβ ἀογινοά 
ἔτοσα ἰδ Οχοϑοΐς. 

ΘΘΟΟΠΩ͂ΪΥ, ἰμαὺ οἷά Δοοδάϊδη ἀουδῖθ τψοσγάς πὸ γαΐ 

δηά ἄτι χεγα οἴζδη δἴκθη ονὸσγ πο ϑουίτϊο, 5011 ὑσγαβοσν- 

ἰὴ ἴα ἀουδῖα βθῆβα οὗ [86 ογίρίηδὶ οοτηρουηά ψνοζάς, 
ΤΩΔΥ Ὧδε δρυηάδηςν βῆονῃ. Εὖ. σ., 6ξξ 'βουβα,᾽" γχαΐΞ: 
“στοδ,᾽" 6-γραΐΞε' “Ῥαΐδοο" (Ηδῦσγον, ““τΤοπιρῖς,᾽ 4150); 
6-Ξ “ομΞ6,᾽" ζπ7 Ξε απ οὐ “᾿τουηΐαδίη,᾽᾽ 6- 27 ΞΞ- 

“ἰργρῖα οὗ [86 ἰαηά, οὐ τιουηΐαῖη᾽"; ἀρ: “τΔΡ]οἱ,᾽" 

567 “πτιϊοτι," ἀπῤ δα Ξε “στιῖοσ οὗ ἰδ 165; δηά σἤδην 
οὔδοῦϑ. 

ΤΕϊγάϊν, δαὶ [6 πιοδηΐηρ οἱ γαϊάι: οδῃ Ὧ6 τϑοοηοϊοά 
νι [86 ἀπίϊα5 οὗ (86 ΟΠαϊἄδβδηβς 15 οογσίδἑηϊν ὑσοῦδθϊς; 
αὖ ἰοαβί, γα οϑῇ 566 20 βυ ὐοιηϊ σοϑβϑοῃ ἴοσ ἀδθηνίην 

οὐ [15 σγτουηά (δδῖ (αἷ-ἄὰ δηᾶ Οδαϊάδδη ἀγα [6 58Π|16. 
11. Τδο ἰαϑῦ αδοϑυσυρύοη, ὑπ 15, (δι “16 αΌβοποα 

οὗ {μ6 ἴοσηὶ ἔσοτι [86 Βεαρνυ]οηΐδη τηοηστηθηίβ" νουϊά 

Ῥζονο [δδύ 1 οουἱά ποῦ ἢανα Ὀδοθῶ υδϑθα ΌΥ [ἢ6 Ατδηγθδῃ 
Δῃοα Ἡδῦγονν υυίοσβ,᾿" 15 ἃ πιοδῦ 00} 050 18 4016 8556ζ- 
ἰἰοῃ. ἾΝε οουἱά τ ΠΡΙ͂Ψ δηδίοριθϑ ἴο βϑῃον μα τυγιϊοσβ 
ἰῃ ἔογοῖρῃ ἰδηρίδροβ οἴὔθη 156 ἴογσηβ ἢ βρθδκιηρ οὗ ἃ 
ρίνεῃ παίϊϊοη δηά ἐΐ5 δϑαῖτβ, υἱοῦ ἃ υτὶϊοσ 1η ἴῃς ἴδη- 
ρίαρα οὗ [86 τδίίου βροκθη οὗ νου ἤθνοῦ 056. ΕῸΓΣ 
ΘΧχδῖηρῖθ 8δηά ἴῃ ροϊηῦ, Ὀγ. Μεϊημοϊά, 1ῃ 15 δἰαϊετηθηΐ οὗ 
τὶς νοσν οδ]θοϊίοη ἴο ἰδ6 Ὀοοῖ οὗ Τ.δηΐοὶ οὗ νοῦ τὸ 

: Οἵ. Βτοοϊκεϊπηδηη 5 εχ. 507., ὈΡ. 17-21, 20, δηά ᾿αΐσηδη᾽ 5 44γαρ".- 

πεμδεῦγ. ἸἩγδγίεγδμοὶ;., 29-- 7. 
4 ΤὭδί 15, ἰὰ τιοηστηθηῖβ στε ἰῃ (ἢ Βα ]οημίδη ἰδηρύαρα. 
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ΔΣΘ ΔΟῪΣ 5ρδδίσηρ, 0565 [86 ἴοσιῃ ““Μαρίδη᾽" 85 8 ἀδϑίριιδ- 
ἰΐοῃ οὗ [88 τυνῖϑβα τθ οὗ Βαγίοῃ. Ὑεΐ [815 νοζά ἤδνοσ 
ΟσοΌζβ Οἱ ΔὴΥ Βαῦουϊοηΐδη τηοητηδηΐ δη4 15 ανοῦ ἰουηά 
1ῃ. Βα υ]οηΐδῃ δἱ 41] ὅχοθρύ ἰῇ 6 Βαρυϊοηΐδη γθοθηβίοῃ 
οὗ [8ε Βεοβίξίαη [ποοσϊρίζοῃ οὗ αγῖαβ Ηγϑίαϑρίβ. ΤΠΏΘσα 
Ὀατῖ5 αδ6ά 10 οογγοοῖν ἴο ἄδβοσρα [86 Μαρίδῃ υὑϑυσροσ 
Οσυγηδίι, οἱ ϑιημοσάϊβ. Βιυΐ ψὮΥ βῃουϊά Ὦγχ. Μεοίηβοϊά 

0811 τῇς Βεαρυ]οηΐαθ νἶῖβα το ὉΥ ἰἢ15 Μροάο-Ρογβίδη 
νογάὐ ΘΙ ΡρΪν Ὀδοδῦβα [88 ἴοσῃη 85 Ὀδθϑθῃ βδάορίοά 
το [86 ογσηδη ἰδησαδρο 85 ἃ ἀἀθϑὶρηδίοη οὗ 8 οἶαϑϑ οὗ 
μοαΐμοη ὑσγίοϑίβ ὑσδοίίοιηρ οογίδίηῃ αγίβ. ὅ0, δἷϑο, {886 

ἈΑτσαζηθδηβ δῃά Ἡρθῦγονβ ὑσοῦρδοϊν υϑοά ἴῃ6 νοσά Ο(βμδϊ- 
ἄφδδῃ ἴο ἄφηοίθ 8 οογίδϊῃ οἶδϑθ οὗ νγῖβα ἤθη 1η Βαδνίοσ, 
ΟὯΟ Ῥσγδοίοθά οογίδϊη ατίβ. ΤΏΘΥ τΔΥ ἢδανα ἀοσίνοά 
[86 ἴοστὰ ἔγοσῃ γραϊάμ, “ἴδ τηδβίογ- υϊ] ἄογ,᾿᾿ οσ ἔσοσα [88 
Καϊάμ, ἴῇ6 οοπαπογίηρ ὑσἱρα οὗ Νροροίβϑδβασ, θθοδίβα 
οὗ οογίδίῃ αγίβ ὑγδοι 156 ὃν ἰῆθτσημ. Τα ἴογη Ομαϊάδδη 
ἴο ἀξφηοΐα [15 οἶδ55 σζῶδαυ ἡοῦ δνα Ὀθθα υδοά ἴῃ Βαρν͵ου- 
14 αὖ 411 ΔΏΥ τόσα ἴδῃ Μαερίδη γαβ. Βα ν]]1 δγομθ 
[611 15 ΌΥ δῇ ἴδγσῃ [15 οἶδϑβ βΒῃοιϊά ανα Ῥθϑη ἀδθϑεὶρ- 
ηδίοά ΌΥ δὴ Ασγδαζγθδαῃ τγὶΐοσ οὗ [86 βἰχίς οδαΐυσυ Β.0.ἢ 
1 νὰ ρο ἴο δ6 ὅυγίδς ἔοσ ἱῃξογιηδίζουι, Π0 ἴϑσσω νυν] Ὁ6 
ἴουηά δαὶ ψουϊά οονοσ βοῦς ἃ οἶα55 οὗ βίαγ- δζοσβ δηῃά 
ἄγοδηι ᾿ηἰογρσγοίοσβ δηά ἔοσίπρ [6 1165 85 (μ6 Ομδί ἄθδης 
οὗ Τϑδηῖοῖ ὑσοραθῖν σψεγο. Νο οἴδεσ Αγαπι)δὶς ἀἱαϊθοὶ 
ψ111 Ἀαῖρ 15 ἴο ἃ ἴεσσζωαἨ. Τδδ δηοϊθηΐ νϑγβίοῃβ βαρροϑί ΠῸ 
οἴδμογ βδαυϊναϊοηΐ ἀδδισπδίζοη ἴο ἰαΐκα ἐΐ5 ρίαοθβ. σαν, 
νι δδῦ ἴοστῃ νου] [86 ογο5 οὗ .δηΐοῖ βαρσροβῦ 85 ἃ βυδδει:- 
[αἰοὴὺ ΤΠ δηοϊθηῦ Ηθῦγονβ, [88 Αγαιηθβϑῃβ, [86 ασθεῖκβ 
δηά Ἐοσηδη5, Θαγῖν δηά ἰαΐθ, 411 .56 [86 νογά Ὁδαδαϊάδθδη 
ἴῃ Θοσὴβ ἔογῃιρ οσ οἴδοσ ἰο ἄσποῖθ [815 βρϑοΐδὶ οἶδϑβ οὗ 
Βαῦνυϊουΐδη τῖϑα θη. [10 ἰ5 δρρζγορσγίαϊε, ἀϊξιηςῖνα, 
8η4 ρσαηογαΐ, πὶ 115 τηθδηϊηρ δηά τι56. ΔΔ5 ἴο {ϊ5 οὔρίῃ 
διηἃ δοῦν ὯῸ οπα Κηονβ ἔοσ οογίδίη δην τ ηρ χοοῤέ 
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ποραΐυοῖγν. Δηά 1δὲ 11 Ὀ6 Τοσηθεηροσγοά ἰδαῦ πὸ διπουηΐ 
οὗ ποραῦϊνα ονϊάθηοθ ἔσοπι 86 βαδγίομιαθ οδ δνογ 
οουηΐοσν δῖ! [ἢ6 Ῥοβὶτνα ον ἄάθηοσ ἴο Ὀ6 ἀογνϑά ἔγομι [86 
ἔδοῖ οὗ δ 36 οὗ [15 ἴοστὰ ἴῃ [ἢ6 Αταιηδὶς οὗ [6 Ῥοοκ 
οἵ .δηϊοὶ. 

, ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ 

ΤΠ οοποϊυκίου οὗ ἰδ ἀϊδουδββίοη δρουΐ [86 156 οὗ [88 
γψοσά “ΟΠ δΙ ἄθδη ᾿᾿ Ὁ ἴ86 δαυΐῖδμοσ οὗ ̓ ϑ.δηϊοὶ 15 (μὲ ὑποχγο 5 
πο δνϊάθηοα ἴο βϑῆον ἰδαῦ 6 ἄοθβ ἠοῦ δυρίου 86 ἴθσγηὶ 
οΟὨΘἰβίθη ν δηά ἰμδὺ ἰδ ΔΚ οῦ Ὦδανα Ὅδθοθῃ 5εαἃ 1η 
Ατσασηβῖο 85 8 δα σηδίϊοι οὗ 8 οἷδϑβ οὗ Βαρυ]οηΐδη νὶβα 
ΤΏΘΏ, ΟΣ Ὀσχθϑίβ, 8ἃ5 ΘΙ Υ 85 [Π6 βιχίῃ θη ΓΥ Β.6. 

ἘΧΟΉΤΘΏ5 ἢ 16 ΟἰαϊάεαηΣ 

ΑΙ! τὸ δρτϑαά ἰῃαῦ 186 βἰρῃ γαΐ Τ,ΔΥ τηϑβϑη 1πη ον ς 
Βαρυ]οηίΐδη γαδις, “στοαί, ομἱοῦ. ἡ Το βρη ὧμ ἀθηοΐθϑβ 
86 ἐά64 οὗ ““τλαϊκίηρ,᾽᾽ οὗ “ Ὀιυ]άτηρ, ᾿᾿ οΥ “οοπείσαοηρ, 
ὈῬεΐηρ υϑοά 1 ΑΞϑϑυστίδη ἔοσ βυςο ψοσγάβ δ5 δαηη, ορεδε, 
δακαμῖ, ταξαρι, εἶπ, ἐηιμ, παάτ, ραίαζι, αιλὰ γι. ΤῊΘ 
οοῃροσηά γαΐ-ἀπ ταὶρξ, μογοΐοσγο, Ὀ6 τοπογοά “γα δα- 

6 ἴῃ ΒεαΌγ]οηίδη, ὦ. δ.,᾿ οἰίοῦ οὗ [86 Ῥιϊάογθ,᾿᾽᾿ οσ 

““σοπδίσυοίογε,᾽᾿ δηά [6 οἷισγαῖ που Ὅ6 “Πα οἤϊοῖς 
οὗ ἰΐ6 οοπεοίσιοίογβ. "ἡ 80 ἔασ 411 ἱπϊοσργοίοσ νουά 
ῬΙΟΡΔΌΪ αρτθθ. 1 ἀὐδοσβ ἔτοσα ἀρ ραΐτι δαγμ-γαδα 
ψὩϊοῦ τθδης “οἤτοῦ ὈιΠ]Πἀογ᾽᾽; 1ι5ῦ 85 δ᾽ γαδι, “᾿στοδὶ 

Ἡουῦ56,᾿᾽ ἀΠξογβ ἔγοσα γα δι, “'τοδ͵οσ ἄοσῃο,᾿᾿ οσ ""σωδβίεσ 

οὗ [π6 Βοι56.᾽" 
ΤΏ κἰδηδεασζά ὑρδββαροβ ἴο ἀοίοσγηΐηθ [86 ι|56 οὗ 6ὅδ͵7»- 

ραΐ τὸ ἰδα Νζδς5 ἰῃηϑοι ρου οὗ ϑαγροῦ," [6 γίδηε ἰῃ- 
Βοροη οὗ ϑϑῃηδοδογρ, ΟΟΪ. νἱ, 490-46, [με Ὀυϊάϊην 
ἱηβοσριίοηβ οὗ Ἐβαγῃμδάάδοη, δηά {π6 Ζέκκηγαί ἰῃβογίρ- 
(1Τοη οὗ ΝΑΡοροΐαββασ, (οἱ. ἰδ, 14-.7. Τα σεῦ τοδάβ: 

: ὅδε 6 Καΐε Ονίεηίαὶ ϑεγίες, Βα γΥἱοηΐδη Τοχίϑ, ἱ, 62. 
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ΤΈΘ Ἰτρ βαγβ ὑπαὶ “δοοοσζάϊηρ ἰο ἐδ οοσησηδηά οὗ ἐδ 
βοά Μευς δε ἀὲν»-ραϊ-ἶἰα ἀρὰ ηηηπαηπ Ἰτπονσίηρ ἰἢ6 οοσησηδηά 
(οσ ψοσῖ), νυ Ὀτίρδῦ Ὀσίοῖζβ δα (ἡ, 6., ϑαγροῦ) εἰδναίδά 5 
ταγτοῖβ (ὁ. 6., οὗ [86 ἰδιρία οὗ Εδηηδ) δῃά οοσωρίθιδά ἐΐβ 
ψοσκ.᾽Σ 

ΤὮο Ῥηγέφηη ᾿Ἰῃβοσ ρθη οὗ οι βοθο Ὁ τοϑάϑ: 

Τ ἃ ἔδνοσίῖδ σηοητῃ, οἱ 80 διιϑριοίουβ ἄδν, 1 οδυξεά ἰο Ὀ6 
τηδάβ οὐ ἰδὶβ ἔουπάδίίοηυ ἴῃ ῃ6 νι βάοπι οὗ Ὧν ἤρατζί 8 
Ῥαΐδοα οὗ δ᾽ ϊω-βίοῃαβ δηᾶ Ἵοδάδζγ.τυυοοά ἴῃ δα βίγἷα οὗ [86 
Ἰαμά οὗ δε ΗΙἰ65 δηᾶ 85 ἐδ βεαὺ οὗ Ὧν Ἰογάξῃϊρ, Ὀν τδ8 
ατὸ οὗ 51 π| σαδϑίοσ- υΠ] ἄθσβ (ἐην-αἾ-11-6), ἃ. ἸΟΕΥ Ῥαΐδοβ 
ἴῃ [86 β'γίς οὗ Αβϑυσία ψὩϊ ἢ ἔδσ βυσραξϑοά (86 ΙΟΣΙΊΘΓ ΟἿ 6 
ἴῃ 51ΖῈ δῃά ογῃδτηθηϊαίυ. 

Ἐξασῃαάδάοη σηθηϊίοηβ ὑπθηὶ ὑνίοθ. [Ι͂ {πὸ ἔσεὶ 
Ῥδβϑᾶβθ, Ὠ6 5805 “ΤΏ νἱβα στηδϑίογ- υ] ἄοτβ ({2»-ραΪ-Ἰἰἢ 
ννὯο ἔογπι {μ6 Ὀΐδῃ, 1 δϑϑϑ θά δηά δἰ [86 οι ἀαϊίοη 
οὗ Ἐβαρρὶϊ δηά ἔχϑά 115 οογῃογεΐΊοῃθ.. .. 1 τῃηδάβ 1:5 
ταραϑυσοσηθηΐβ δοοοσάϊηρ ἴο 115 ΘΑΓοσ ρΐδηβ. 2. Τὴ 186 
ΒΘΟοΠά Ῥᾶβϑαρα 6 βρϑδαῖκβ οὗ ““([)6 νῦῖβα δοβιϊοοῖϑ) στῇο 
ξοστηθά {86 ρΐδῃ.᾽ 

Ιῃ Ναῦδοροΐδϑβϑαγ᾽ 5 Ζικκηγαί ἸλϑοτιρΌ1οῺ τ τοδά: 

ΒΥ [δα οοτητηϊεϑίου οὗ Εδ, ὉΥ [86 δάνϊοδ οὗ Μασζγάυϊκ, Ὦγ 

ἐδ οοσισηδηᾷᾶ οὗ Νεῦο δηά Νοσρα, ἰὰ ἴῃ6 ρτεοδί-δοαγίθηθϑβ 
νι ϊο σοά ταν ογεαῖοσ οσοαΐοά ἹῸ 1 σ6, ἰῇ ΤΥ ρτεαὺ οἴδτη- 
ῬὍΟΣ Ι οδ]]εά 4 οουηοϊ. Μν 51.116 τνυοσίσσυηθη (11ξ. (ὴ6 υυῖβο 
δοῃ8 οὐ μηῃηαηῆῶ 1 βεηῃΐ ουῦ. Ιἰοοῖς ἃ τοϑοά δηά ὙἱΗ ἃ σθδϑ- 

υτἱῃρ τοοά 1 τιραϑυγοᾶ μὲ ἀϊπηοηβίοηβ.Ό Τμδ πιαβίοσ- 

: 7ηα επἰρὶν πὲ Μῶν απιεῖ Ὠέηι-ραϊ-ἶα τὸ ἐπι ηϊ6-6 (ἑ.6., μημημαπη)" πριδΐδ 

δῪλέῤνὶ ἐπα ἰδὲ εἰ ἔπι τεσσ εἰ ἐνηὶ μσλα δἢ4} οπ ῥίνγεκει. 
:Οοἷ. ἵν, ΚΕ. 192, εν. ᾿ἴίηθβ 14-17. 8566 Μείξϑηες- οςῖ, Βακίη- 

ϑβοδγί ες Αταγλαδάοης, Β.Α. ᾿ϊ, 246-247. 3 7ἅ., Ἐζ. 2711, 42. 

τ: ὅρος Βγήηηοιο' ς (]αςεϊπεα 7.15, Νο. 3912. 
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Ὀυϊάοτβ (ανεοϊμὲ ἀΐη-ρα-Ε) Εχοά [86 1ἰτδῖβ δά οϑίδο 5 ῃοά 
ἐὴ6 Ὀουηάετιος. Δοοοσγάϊηρ ἰο [δ6 δάνϊοβ οὗ ϑῃδη)δϑῇ, 
Βδίασηβη, δη Μαζγάυϊι τδάθ ἀθοϊβίουβ δᾶ ἰῇ τὰν μβοασὶ ὦ 
Κερὺ ἰδθαι. 1 ἰσοαϑυσγοά ἰῇ ΤΊΘΙΏΊΟΣΤΥ ἰδ πιραϑυσοιηθηίβ. 
ΤΏ ρτοδῦ σοάβ ΌΥ 8 ἀἀδοϊβίοῃῃι οδυξθά τὰ ἰο ποὺ [86 ξαϊυΓα 
ἅἄδνϑ. 

Βοίοσο ἀἰϊβοιυβϑίηρ [656 ραββϑαρθβ, νὰ 5081] σίνα ὑνο 
ΤΏΟΓΘ, Μνϊοἢ ἄο ποῖ τπιθηϊίου ἰδ6 αὐγραῖΐς, Ὀμς ἄο 5βρϑαῖΐς 
οὗ [6 νυῖϑο ὠρηπαμὶ διὰ ἴῃ ἔοσίπηδίο ἄδὺ δηῃά τηοηΐξῃ. 
ΤΉδ656 σα Ὀοδ ἔσοσῃ [86 {πὸ οὗ Ναρυηδιά. ΤΒα Ετϑὶ 
τοδάδβ δ5 [0] ον: 

Τδ6 ρῥἱῃηδοῖθϑ οὗ (8 ἰσιρία [οὗ [86 βυη-ροά οἵ ΘΙΡΡδζσζα) 
δαά Ὀονγεά ἄονῃ δηά 1:05 νγα]15 σσοσα ἰοδηΐηρ [ἴ]. 1 88 ἐξ 
8Δη4 γχὰβ ταποῦ αἴγαϊά δηά ἰοστ θεά. [1ῃ ογάοσς ἴο ἴδ. ατίρῃς 
{88 ἔοι δαίίζοι, ἴο Θϑί δ Π5} ἴδ6 Ὀουπάαγίεβ οὗ 815 ἰθσωρῖο, ἴο 
δι ϊ]1ἃᾺ4 ἃ Βοῖν ρίδοθ δη ομδιλῦοσβ βΔ 016 ἔοσ Ὠ15 ροάδεοαά,1 
Ῥταγεά ἄδιϊγ ἴο τη δῃὰ γϑασῖν Ὁσουρῃῦ οοσίηρθ, δά ξουρδὶ 
ἔσοτι ἴηι ΤΥ τιδηδαία (ῤημγμδοία αΡγμ55). ϑΒδτηδϑῆ, [86 
οχαϊίς Ἰἰοσά, ἔγοπι οὗ οἷά δά οδἱϊοά στρ; ϑβαδσηδςῆῇ δηά 

Βδγυσαδῃ δά αἰ ἃ ὩΡου τ ἴδ σγϑοο οὗ ἰδ 18 ]1Πσοηΐ οὗ τὰν 
τιρῃοδουβ πιδη δία, οὗ [ἢ6 δοσοχῃρ ἰϑησηθηΐ οὗ τὰν σηϊβϑίου, 
δηά [86 οοἰδο] ςῃταθηΐ οὗ ἐπα ἰοταρῖθ. ἵ ὑγυβίδα δηςσοῖν 
ἴο ἰδ τἰρβίθοιβ σηδηδαΐθ, ψϊοΒβ οδηποῦ Ὀ6 ναϊηβαὶά, δηά 

σταβρεά {δς Βαηά οἵ ϑῃιαδιηδϑῆ, σὰν ἰοσά, δηά οδυϑεά τὰ ἴἰο 

ἄννο ]] ἢ δηοΐδοσ βοβθ. Εἰρῃ8ξΐ δηῃά 1οὔ, θεΐοσγε δηά Ῥομῃιηᾶ, 
Ι[ βεαζγοῆϑά [δ Ποῖγ ρΐδοθβ δηά [8 βοασὺ οὗ [δ οβδηροσβ. 1 
δϑϑοιθϊοα ἢ οἰἄοτβ οὗ [86 οἱζγ, ὑπ6 βδοῇβ οἵ Βαδγίου, [86 
τνΐῖϑα τη μαουιαίϊοϊδηβ, ἰῃ6 ἰητηδίθϑβ οὗ ἐῆς Ὠου5ε οὗ Μυτηζηι 

[ΞΞ- [δε ἅν! την Ρΐδοο οὗ Εδ, ὉΠ6 ροά οὗ νι βάοχῃ)] [δε σι δσζάϊδη 
οὗ [86 ἄξδογθε (ρέγίδι) οὗ δα ργοαῦ ροάβ, βϑοῦδ ϑῆοσ οὗ [δα 
τουδὶ ροζβοῃ []. 1 ογἄοσγεά δε ἴο [δε οουηοῖϊ δηά ἐμι51 
βροΐίκα ἴο ἐβοῖὰ: ϑθδγοῦ ἔοσ ἴδε οἱά ξουαηδαίίου; βεεῖς ἔοσ ὑΠ6 
βδηοίπδτγυ οὗ Θῃδηιδϑῃ, δα ἄρα, ἐμαῦ 1 τᾶν τδῖκα δῃ εάυτ- 

ἴὴρ Βουβα ἴοσ ϑβιαιιδϑῇ δηά ἔοσ Μαϊϊκαῖι, τὰν ἰοσάβ. Ὑ 1 

ἈΘΑΓΟΥ Ὀγαυοῦ ἴο Θβδηδϑῆ, τὴν ἰογά, τὶ βυρρ οαίζοιβ ἴο 
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[86 γστοαὺ ροάϑ, 411 [86 ϑοιβ οὗ [88 ψ]56 σῶθῃ (ὠηρημαημ) 1αϊά 
ὈδΙα ἰδ οἷά ἔουηάεαίϊίζοη. ... ὙΣΏ ἸοΟΥ δῃά τοϊοϊοίπρ 1 
ἰαϊά οὰὐ 88 οἷά ρἱδίζογσπι, ἵ εἰσεηριδεηρά 105 πηάδοσρσουηά 
Βιαρροτγίβ δηά γαϊβεά 5 δἰ πηδοῖθϑ {1 ἃ Ἰοξεν ῥεαΐς. 

Τῶο βϑοοοηά τοδάς 815: 

Ιῃ [86 ἰδηΐ γϑᾶσ, ἱἰπ ἰδ6 ἄδγβ οὗ ν ὨΔΡΡΥ τεῖρῃ, ἴῃ ΣΩΥ 
δπδυσίηρ ᾿σηράουι, εὶς ΘΒαιδϑῆ ἴονοβ, Θμδσδϑῃ ἰῆ6 
στοαὶ ἰογά ὑβουρδῦ οὐ 86 βεοδὺ [οὗ [19 βεοασγί᾽ 5 δθβδὶσο]Ί, ἢ8 
ψναρίδαά ἴο 566 ἴδε ἴορ οὗ δα ἴοννεσ οὗ ᾿ϊ5 Βαριϊαϊίοη (9) 
Ταϊδοά ρθε δὴ 1 δά Ὅδεῃ Ὀεΐοσο. ... Εεδ οοἵὰ- 
τοδηοά το, Ναρυηδὶά, ἴῃς ἰηρ, 815 οαγϑ-ύδϊκοσ, ἴο σοβδίοσα 
ἘῬαστα ἴο 15 ΤΌΣΟΣ Ὁἷδοο, ἴο σδῖκα Ὁ 85 ἱπ 86 ἄδγϑβ οὗ οἷά 
186 5οδΐ οὗ 15 βοαγὶ᾽ 5 ἀθϑίσεο.0Ἡ Αἱ {δε ψοσζγά οὗ Μασγάυῖ, 86 

στοαὶ ἰογά, ἰῃε τὶ β σοσα ἰοῦ ἴοοβθ, [8 Βοοάδβ οᾶτιθ, συσερὺ 
ΔΌΤΑΥ ἴδ6 ἀέρτὶβ, ἀποονοσγεά ἰῃ6 ουηδαίζοηβ, δηᾶ τανθαϊοά 
ἐμοὶς οοπίουτ. 

ΝαΡιηδά, βανίηρ ὈΘΘΏ οοζηπιδηάοα ἴο γοβίΐοσα [86 
[6 ΠΊΡΐ6, 5805: 

Ι ταϊβεά Ὧν δδηάβ δηά ρὑγαγεά ἰο Μαγάσϊς; Ο Βε1] ομἱοῖ 
οὗ {μ6 ροάδβ, Ὁσίθηοθ Μασζγάυκ, υἱϊδουαΐ θ6 τὸ ἅν ]ην ἰ5 
ἑουπάεκά, ἢο Ὀουημάεατγίοϑβ αἴ ὑσχγερατοά. ὙΠΣδουῦ ἴῃοο, ναὶ 

οδη δῦγουθ ἄοὐ [ογά, δ [ὩΥ δχαϊ δά σοσζησηβδη τὰδὺ 1 ἅο 
δαὶ βοοπιοι ροοά ἴο ἰῆε6. Τὸ Ὀυ1Πἃ (δα ΠοΙ͂Υ Ῥίαος οὗ 
ΘΒασηδϑῆ, Βαζησηδη, δά Νογραῖ,---ονϑη ἰδαῦ ἰαλρ]6 1 βου ρῃί, 

84 ἃ ρτδοίοιι5 ογϑοῖθ ἴοσ ὑπ6 ἰοηριῃ οὗ ΤΥ ἄδυβ δηά {6 
Ὀυϊϊηρ οὗ [δε ἰδσζαρία ὑπο σσζοίθ.... ϑυβιοίοηῦ σγᾶοβ 
ἴοσ [86 ῥδϑϑοβ οὗ Ὧν ἄδυβο. .. 6 ἔχοά 1 ΤΩΥ ΘΟΣΏΤ 55: οὴ 
(ἰογια) . . . ἴ86 νοσκσηθη (μηηηαπα δ) οὗ ΒΔ ΔΘ δηά 
Μαγάμξκ.... ἰο Ὀυ]ᾶ Ἐατγτγα, ἰδ6 ρἱοσίουβ βϑαποίαδσζυ, [86 
ἸοΣΟΥ οδασαροσ, 1 βεῖ. Α νῖβα νοσίσηδη (ρηπαη ταμαμ) 
ϑοιρἢΐ ἰῃ δα ρΐδοθ ψῇθσγο ἴδε οι δου δά δρρεαζοά, διά 
τοοορηϊζοά δπ ᾿πϑῖρηϊα (ςὑγπαί ι). ΤῸ 8. νόσαῦΐα τοηΐῇ, 

οφοοῦᾶἂπ ΦφὌΦὄὌ7͵νΙν᾿᾿ΘνΘνΘν3ν72727ὺ7ὺ7ὺ7ὺ7νῦνὁνὁΘῦΘὁΘὁΘὁΘῦΘὁΘρΘὃΘὃὺὃτΠΡὀ ΡΠ ῳφῳ Ρ ω, Ὁ. 69 

 υϑιθα!αι,..... δ΄ «αν 
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ΟὨ ἃ ἰπτοῖκν ἄδν, 1 Ῥδρδῃ ἴο 14 [88 Ὀτίοῖκβ οὗ ΕῬασσα... 
δοοογάϊηρ ἴο ἰδ6 ἱπδίρηυΐα ροη (86 ἔουπηδεαίοη) οὗ Ηΐδτῃ- 
ΤΑ ΤΌΣ ἰδ οἷά ἰηρ. 1 τοῦ] ταῦ τοαλρῖα 85 Ὁ δά Ὀδεα 
Ὀοΐογο. ᾿ 

Ετοπὶ 8656 Ῥδββϑαραθ ἰὖ 15 ονάδης ἰδαῦ ἰπ6 ὐὐγισαῖὶς 
τηδάδ ἰδ6 τηραϑυσοσηθηὺβ δηᾶ ἀοείσηθά [ἢ ογηδιηθηΐα- 
(ἴοηβ οὗ [π6 Ῥαΐδοθϑ δηῃὰ ἰδϑῃρῖίθβ. Ασγίδῃ [6115 18 (δῦ: 

[88 Ἔχρθῇβθβ οὗ ἴδ τεβίοσγαϊίοι οὗ [88 ἰδιιρία οὗ Βεὶ Ὡς ἢ 
ΑἸοχδαηᾶοσ δά ογάοσοά χοσζὰ ἴο Ὀ6 σοῦ ὉΥ ὑθ στονθιοβ οὗ {88 
αι δηά ἰγθαβϑσεβ ψὨϊοδ πδά Ὅδεη ἀεοάϊοαϊε ἴἰο {δαὶ 
σοά. Τδαοβα ἰσθαϑσοβ δά Ῥθθη ρὑδοθά υπηᾶδοσ πα βἰειναγά- 
βδῖρ οὗ {86 Ομαϊίἄθδηβ, δηά δ.δά ξογγηθσίν Ὀθθῃ υξοᾶ ἴοσ [Π6 
τοβιιίηρ οὗ δα ἰοσαρῖα δηά [88 5ϑδοσῆςο5 ψὩὶοῖ τασα οἴεσεά 
ἴο ἴδε νοά.2 

ΤΩ Ομδίἀδδηβ, ἰμθη, οὗ [86 ἄσηβ οὗ Αἰοχαηάος (νβοτὶ 
Ατγίδῃ ἴῃ ἴμ6 βδῃηθ οπδρίοσ. ον ἀἰδηριυηοά 
ἔτοτηι [86 Βαρυ]οηΐδηβ ο δά Ὀδοη ογάοσγοα ἴο οἶθδασγ 
ΘΎΎΑΥ [86 ἀπβῦ ἔσοσῃη (πα οἷά ἔουηά δῦ 5), ποὺ ποσοῖν 
Ῥταερασοά ἰῆθ ϑβϑογίβοεβ δηά ζασιηθάᾶ [6 σϑνθηῖβ, 
Ὀυὶ ἀϊγτοοϊοά [ῆ6 τορϑὶσβ δῃᾶ γοβι οσδ 005 οὗ 86 ἰοσωρῖθ 
οὗ Βεϊ. 

᾿ς ΤΉΘβ6 βΚιΠΠ6 ποτγίχδη, [6 τγίϑα βϑοῦβ οὗ {88 νηρημαηέ, 
τῆ656 ψυῖδβα σἵριραΐδ, ΤΟ πχοϑά δ6 11πλὶ 5 δηἋ Θπ Δ 15ῃ6ἅ 
1π6 ὈῬουηάεατίοβ, δῃά ΌΥ ψοβα γί (οὐέγη, “᾿οομλην5- 
5ἰοῃ ᾽᾽)) [Π6 51Ζ6 δῃά ογηδιηδηϊξαίίοη οὗ {π6 ἰδϑειρῖθβ ἀπά 
Ῥαίδοθϑ γοσὸ ἀδίοσϊηρά;--Δ[] δοίθά υπτᾶογ 6 οοχητῖ5- 

βίοῃ (τλίργη) οὗ Εδ, δοοογάϊηρ ἴο [86 δἄνίοα οὗ Μαεσγάιμῖς 
δῃά 86 οοτηστηδηά οὗ Νεῦρο. Α,5 Βϑζαῖθοὶ δῃά Ἀπο δ Ρ 
ἀϊά 411 [Πΐηρβ δοοοσάϊηρ ἴο [86 ραϊίζοσῃ (ἰαδηΐ) οὗ [86 
ἰαὈογηδοῖθ δηα [86 ραϊζοσῃ οὗ (δε ἱηϑίσγασηθηΐβ “1 οἢ 
ἰ.ἰδε Ι,οτά δδά βῃονρά πδῖὶ ἴῃ {δα τιομηΐ,᾽᾽ 50, {8656 

τ: ΚΒ. 1, 11, φο-92. 866 δἷϑο, ΒΑ. εἰ, 224-227.. 
3 Ἐχρεά. ο[ Αἴεκχ., νἱὶ, 17. 
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δοβιϊθοῖβ δηῃα δγιϊϑίβ οὗ Νίμονθοδ δῃηά Βαρυΐοῃ 816 
5814 ἴο αν ογθοϊθά δος Ὀυ] ἀὴρ αὐζοσ [μ6 οοσηηγ5- 
βίομβ, [δε δάνϊοθ, δῃά {6 ογάθγβ, οἵ [88 ροάβ. Ταβὶ 
85 ἀοά Η]1οα Βοζαίθοῖ νυ ὶτ τὶβϑάοσῃ δηάᾶ αηδοτγϑίδησιηρ 
δῃα Κηονίθαάρα ἴῃ 411 ᾿ς οὗ υοσϊσηδηβηὶρ δηά ρᾶνα 
ἴο Θνοσγοῆβ ννῇο νγἃ5 156 οὗ βοαγί ἃ μοαγί οὗ τ βάοχιῃτ 
ἴο Ἔχϑουΐα ἰῆ6 ψοσγὶς οὗ [δ ἱδροσγηδοῖθ; 5ο, ἰδ ἄΐηιραὶς 

δοδ μρΡηαηΉ5Σ οὗ ϑοηηδοθοτρ δηά Ἐξασμαάδάοη δηά 
Νροροΐδββασγ δηά Ναριυηδιά ἃζὸ βαϊά ἴο αν δά νὑ]15- 
ἄοτῃ δηά 51.111 ἔογ ὑδοῖσγ ποσῖς ἔσογῃ Εδ, [δ ροά οὗ νυϊϑάοῃ, 
δηᾶ Νεῦο {86 Ὀυϊ]άογ οὗ οἰ[165, δηά Μασγάιϊ (δ6 ἰογά οὗ 

411. ΤἸῇοβθα νἱϑα στδϑίοσ- δ] ἄοσα οὗ ἴῃ6 Βαρυ]οηΐδης, 
π|6 [6 Βαζαΐθοῖβ δηά Δβοἱ δος οὗ ἰδ6 7εοννβ, ττεσὰ ποῖ 
Ὀυϊ]άϊηρ αἴζοσ ὑμεῖς οσὰ ραϊΐζογῃβ, Ὀαΐ δοοοσγάϊηρ ἰο 
ἰῆοβα ἰπαὺ δά Ὀδοθη σονϑαὶθα ἴο [πὶ ὉΥ ἰδ οἤἱοῖβ οὗ 
[86 Ὀυϊάοτο, [6 οβεβϑοβ, [86 (δι πϑ, ἰδα Οδαϊάσβης, 

ψΟ 84 τοοοϊνοά ἰμοηὶ ἔσοσῃ ὑμοὶγ ροάβ. Τῇ ϑαγίῃϊν 
ἐϑηρῖα5 σοῦ ἰδ οορίθ5 οὗ ἴῃς ουβεβ ἴθ {δ6 51(165.3 
ΤὮΘ θῇ ψΏΟ ἀ6]1π|ϊϊοά ἐῆ6 Ὠου565 οὗ [6 ροάβ 1 {6 
ἤδανϑῶβ; ψῶο χϑά [86 Ὀουηάεατγίας οὗ ὑδ6 ἰδιρ 165, [86 
Θασ  ἷν Βουβ65 οὗ [6 γοάβ; νγῇο ἀεοίοστηϊηθδά (845 νγα 5.41] 
566 Ῥαϊον)τα Ποζόβοοροβ, [δς ἢοι565 οὗ [6 ῃδυλνι 165, 
οὗ πιϑη;--ἰἤθθ56 ψοσα [ῃ6 δϑσζοϊοροσβ, ο4]] ἔμϑσὴ ἰῇ γοὺΣ 
Ἰδλδησιαρο ὃν δῦ βρϑοΐαὶ πδ)θ γοι ῃΪθαθθ. Τα οἶδϑϑὶ- 
οδὶ τυτίϊοσβ δηᾶ ᾿δηϊοὶ οδ] μοὶ Ομ ἄθαηβ. ὍΤῆὸ Αϑβου- 
τὶο- Βαρυϊοηΐδῃ ἀριραΐ αὐὰ ἰδ Βεαδγ]οηΐδη ρσαϊάι που]ά 
Ῥοίδ δ Ἔχοϑ]θηΐ Ὡδῖχθβ ἴο ἄδθηοία [815 οἶδβϑ οὗ θη, νῇο 

οὐ [6 Ὠρανϑηνασά 5146 βυπατοά 6 ν11] οὗ [Π6 ροάδβ, (88 
Ῥΐδηβ οὗ ἐδμεὶγ ἢουβεβ δηά [ΠΣ ἀθϑίϊ65 ἔοσ στήθη, ἴῃ [86 
5165; δηά οῃ ὑδεὶγ δαγί ινασγά εἰάθ, γανϑαῖθά [6 ρδῃβ οὗ 
186 ἰδαρίαςβ δηάᾶ [δα ἀσϑίϊηϊοβ οὗ ζῶθη. Τῇα ραϊζιης απὰ 
ἀραῖς οτα ἰὯ6 τηδϑίοσα οὗ [6 Ὀσ]]ἄσγβ, [6 οἤϊοῖς οὗ 
{86 τῖβο νοσίσωρθῃ, [δ6 τηδοίοσ- υ] ἄογο, πᾶσ ννῇοβο αϊ- 

: Ἐχ, χχχί, 1-12. 9 Το ἔζβοι; ΗΒ, Ὁ. 654Ὁ.. 
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τοοῦὔοῃ [δ6 μρρηῃαηπδ διὰ ἡπασληιασἤμδ διὰ καὶ ποτῖκεά 
8δ5 5θροτγάϊηδίος,- -α͵655, ἱπάθρά, ἰπθθθὸ ἰαςὺ σγοΓΘ 

ΤΉΘΤΟΙΥ ΠΔΙ165 οὗ 5:0-οἶα5565 οὗ [86 ἔοσγσηαθοσ. Τα Οσϑοΐκθ 
διά Τδηϊοῖ, δῃά τῆς Βαρνίοηΐδηῃ οοηΐγαος ἰδ θίβ, 

νου] θα ἄρσθο ἰῃ σηδίσηρ ἔσγοαυθοΐ τπηροϊίοη οἵ ἰῃ6 
δθηι5 γαϊάμ; ΜΏΘΓΘΑΒ, 85 γεῦ, γα ἴδανο ἴοιηᾶ οὐ [86 
δϑύσζοϊορίοδὶ ἰδρὶοῖβ ὑπὸ στηθηθίου οὗ [86 βρϑοῖθβ δίοῃδ. 
Ατ Ατϑίηθδῃ τγιζοσ, θη Ὀτιηρίηρ ἃ ἔογοὶρῃ ἴδσῃ 1ηἴο 
Ὧ15 πδῦϊνο ἰδηρύδρο, ΤΔΥ γγ611 6 Ἔχουβϑά ἔοσ ἱηἰσοάποίην 
[Ὧ6 φσοηοσδῖ ἴσῃ; ἴοσ 1 τησδὶ Ὀ6 τουλοσηροσγοά ἰδαὺ πὸ 
οὔΘ οὗ πο βρθοϊῆς Βαρυϊοπίδη ἰθστβ ἔοσ δϑίσοϊοροσγ 885 
85 γαὶ θοῇ ἔουῃά 1 ΔῺΥ Ατσαχηδὶς ὅδ] θοῦ, τ1η1655 [86 
αϑλορἧ, οἵ αἀσμδμαρῤῆ, οὗ Ἰδηϊοῖ θ6 οἰαϑβθθά 85 οὔθ. Νεοὶ- 

ἔπος ηπαδμηπασδμ, καΐπ, δαγιέ, ΛΟΙ 217016712, ὯΔ5 ΘΝ Ὲσ γοῖ 

Ὀδοη ἰουηά ἰ Αγαπηαῖςσ. ΤΠ οἤϊοῖβ οὗ {86 Ὀυϊἄογο,-- 

{86 μεδάβ οὗ ἰδ ἀδρασίσηθης οὗ δϑίσγοίΐορυ, νου 6 
[8ὴ6 παΐυγαὶ οὔθβ ἴοσ Νοθυομδάηδζζασ ἴο οδ]] ἴο Ὧϊ5 
οούπα, 7.ϑὺ 85 ΝΑ οροΐδϑβασ 15 βαϊα αῦονα ἴο να βοις 
ουα 5 δα τοσΐσηθη ἔσοση ὑῃθ οοιης]] οὗ δ15 γσσγϑδῖ 
οὔδρου. Τπα Βαρνυϊοηΐίδη πηι ἔοσ [86 οἰϊοῦ οὗ {86 
Ὀυ]άοτβ 15 γαϊάμ. ΤΏ υτὶϊοσ οὗ Ὁ δηϊοὶ τὺ σὶρ ΠΥ 
Βαανα οδ᾽οά ἰἤθτὶ ἴῃ Ατσατηδῖς ΟΠαϊάδαηδ; Ἰμδϑοτηιοῖ 
85 ἰδ6 πδηῖα γσαϊδιμε ἴῃ ἰδ βθῆβα οὗ σηδβίοσ- δ] θσ ἰ5 
[Του οὐ ἰδ6 Βεαρδυϊοηΐίβδη ἰβΌ]οῖβ 85 ΘΑσῖν δ ἰϑοαβδὶ 85 
186 141 γοαγ οὗ ϑμδιηδβῃβηυτηυιη, Ἰΐηρ οὗ Βαδυΐοῃ, 
ψὮο τοϊρηθά ἔσγοσῃ 668 ἴο 648 Β.6.} 

ΕἸΏΔΙν, [μαῦ δαπμ, [6 Βανν]οηΐδη οαυλναίοηΐ οὗ τῃ6 
διυτηοτίδη ἀπ, “ἴο Ὀιυ1]4ἃ,᾽᾽ νὰαβ υϑϑά ἴῃ ἃ ἰσορίοδὶ βθῆβο 
ἴοσ [86 οοπρίσχυοοη οὗ οὔμοσ ἰζδη στηδίοτδὶ οὐ]εθοῖβ 
15 αυϊάθρηΐ, Ἐὸσ, σεῦ, 10 οξίθῃ τὥθβδῃβ "Ῥεραί. ἡ [Ιἢ (Πϊ5 
ΘΘΏ56 Ὁ 15 υϑοά οὗ Ὀοϊῃ ρνοάξ δηά τηϑθη, διά {ῃ15 1ὰ 
ἸΏ ὉΤΊΘΙΑΌΪΘ οα565 δηά ἴῃ 411 {1π|65 δηα Η͵δοσβ. 

Αρϑίῃ, 1 15 αϑοά οὗ ογδοῖθϑ δῃηὰά ἀδοϊβίοῃβ οὗ [86 ροάϑ. 

: ὅεβε ΚΒ. ἱν, 168. 
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ΤΏ Νεῦο 15 οδ]]Ἱδά ῃ6 δαη ῥρίγίδλἑ, κ΄ ἸὯ6 ογοαΐοσ οὗ 
ἀθοϊβιουβ᾽᾿Σ δηά ᾿δυυκίηδ ἰδ δαπαί πη, “ οτοδΐοσ οὗ 
[αἴθ " δῃά “186 νυῖβα Κίηρ [86 οτοδΐοσ οὗ ἔδίβ.᾽᾿᾽3 

Τῆδβα ἀδοϊξίουβ Ὡ]οἢ δα Ὅδοη οσγοαϊθά (δα) ὉΥ [86 
ϑοάβ σοσο, ἀουδίΐοβϑ, δάθ Κηοννῃ 1 [86 Ποιιϑοβ οὗ 
ἀδοϊβίοη 4 ἤοσα ἰὯ6 ροάβ ἀδογοθά 86 ἄδυϑβ οὗ οἰδγηῖν 
δ {86 ἔαΐε οὗ οπϑ᾽β 6.5 Τδοβα ἀδοίϊβίοῃβ, δἴϑο, δα 
δαὶά ἰο ἢανα Όδϑῃ σονθαΐθά ἰο [86 δαγη, ΟΥ 56 θυ, γο τγὰβ 
[86 βρϑοΐαὶ συδσζάϊδη οὗ [6 ἄδογϑοβ οὗ βϑανϑῇ δηά θασίῃ, 
ἴο ὙΒοσὰ ἰδ6 ροάβ οροηθά ὑὕρ (ῤείμ) οὐ βρόκὲα (ἐαρρἨ) 
186 νοσά οὗ ἔδίε (ἐαγε ρῥὶγὶδἐ).5 80, ΝΙΏΙΡ 15 186 ροά 
τὐἱϊδοαῖ ποσὰ ἰδ ἀθοϊβίουβ (φηγηδ5) οὗ ἤθανϑῃ δηά 
δαί οδηποῦ Ὅ6 ἀδοϊάρά;7 δ5. σῆοβα σον ῥσίθβὶ 
(λύρμ) Αϑδυγηδεῖτραὶ γα οδ θὰ ὃν ΝΙΏΣΌ ὐτηϑοῖξ, ὃ 
Ὦοσα ἔδίμεσ δά Ὀβθοῖ 8 υσίοδὶ (-λαηρ) οὗ Αβδυτγ. 
Ἴδα ἄδοσγθοβ οὗ ἔαΐα (εὐήρηαϊ ὉΥ ψὨϊοὮ Ὧϊ5 ἔα (λὴρη) 
ν85 ΓΙΡΏἰοουβῖν ἀθοϊάοά, δ οοσὴα οὖ οὗ (δα τηοιτ οὗ 
{πΠ6 ρσγοδΐ ροάς. 

πὰ νίαν οὗ [88 αῦονε βἰδϊεχεηῖβ δρουΐῦ ἐδ6 ἀθοϊβίοης 
οὗ [ῃε ροάδ νϑϊοῦ αἀϊτοοϊθά 86 116 οὗ τηδη, [86 αποσοη 
5 πδίιγαὶ ἴο δϑὶς, ον ἀ1ά ἰδ6 ροάς σονϑαδΐὶ ἐμοῖσ ν111} 
Απά [86 ΔΙΏΞΕΙ 15, του ρῇ [86 ἱηθροϑούίζη οὗ ἔνοσβ δηά 
ΟοἴΡ5, ὉΥ ἄσθδιιβ δῃηά ν᾽ βίουβ, δῃά Ὁ. τΏϑηΥ οὐδοσ 5; 
Ῥαΐ οϑροοδν ὉΥ ἰδ6 ὑρΡῇῃοποσηθηα οοπηροϊθαά δῶ τἢ6 
βίδσσυ ἤθάνθῆβ. [}“ἢ [86 το ρίοιβ Ῥο]οῦ οὐ 86 Βαρυ- 
Ἰοηΐδηβ, 85 Πα ὐζθοῖ δᾶ μος δηά Τοσγοηγας μαννα 
οἰθασῖν βσῇονῃ, 86 δνθηΐβ οἵ δαγίῃ: σόσὰ ἀϊγοοϊθά Ὁγ [6 
βοάς νῇοβα βοδαΐβ οσὰ ἱπ (δα βἰδγβ; δῃά ἰῃς ἐμίηρβ οὗ 

: Ὁεῖ., ΗΧΒ, ". 542Ὁ. 8 Μυβθ- Ασηοῖςξ 1758. 
5 σἤατγγε περιεξὲ δαπε ἐαεπέημ, τηρ: Βαδ. Μαρίς, Νο. 413. 
4 Βὲ ῥίγι Ἕ οὐ ῥαγαξ τἰϊηιαξί οὐ ἀτλαγ τα, ποῦ [εἰ ἰσϑοῖῦ 

3115 [8 ΘΑΣΈὮΪΥ ΘΟΡΥ οὗ ἰδ6 Βοανεηῖν ρεδικίπηαξῃ. 
ες ΝΌΪς. Ιβοσί ρου, χν, (οἱ. ἱἱ, 54-64. [,δηράου, Ὁ. 122. 
6 ὅθε Ζιιησηοση, Εὐμα αϊεῖπ, Ὁ. 80. ᾿ Αςεπωγπασίγῥαϊ, ἱ, 3. 
87ά., 21 9 7ἅ., 16, 37. 
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οασίῃμ ποσὰ Ῥαῦ [86 οορίθβ οὗ {86 ἰδῖηρβ ἰῇ ἤθανθα. [Ὁ 
να5 ἴδοσθ, ἀῦονθ, [πδὺ νγὰβ Ὀα1]1ὺ ΌΥ ἴσαι [6 Βοιι5α οὗ 

ΟἿΌΣ ἰαῖθ. Τῇ τῃηονοπηθηΐβ οὗ ἰδ6 δἴαγβ, [6 6. 0565 οὗ 
5 δῃηᾶ τοοῃ, [Ὧ6 Δρρϑδσγδαῆοδβ οὗ οἱουβ, [86 Ὀυγείίηρ 
οὗ βἴοσιηβ. δῃά ἰῃυηάογ---ϑυοδ τόσα βοόσὴθ οὗ [6 γταῦ8 
ΌΥ νϑϊοῖ ἰδ ροάβ ἀθοϊαγοά [ποῦ ἀθοϊβίοηβ νοῦ μδά 
Ῥδθῶ τηϑδάδ, οσ Ὀ6110 (δαπμ), ἴὰ ἰδ6 Ὠοανθηῖΐν οομηϑοῖ- 
οδδθοσθ.Ό ἈΔ5 ἰδ6 ροάβ δά Ὀυ1]1ὺ 1 ἤδανθο, ἰδ6 
δϑίσοϊοροσβ Ὁ. οὐ οαγίῃ. Νερο, [86 βροκοβδηβδη δηά 
ἱηϊοσγργοῖοσ οὗ [δ6 σοάβ οὗ ἤδανθῇ δηά ραγίῃ, νγαβ ἰδ6 
Ὠρανθηΐν Ὀυϊάογ (δαημῖ, ῥμγίδ ἢ) αλλά Ὧ15 ΘΑΓΙΠΙΥ τοργο- 
βοηϊδονα (6 δαημ, οἵ γαϊ- 42) οοπείσχιοίοα τβδαῦ Ὧδ 
διά τονϑδὶϑά ἴο ἰἤθχ ἰὩσγοιυρῇ 5ἴδγ δηά οἱουά δηά βϑίοσῃι 
δηᾶ δαγίδαμδϊίο, δηά τπδάθ 10 καονγῃ ἴο τηθη. Σ ΤῆΘ 
[οτρῖα οὗ [μ6 σοά ου φαγί γγαὰβ Ὀ.110 αἴτοσ [86 ξαξδίοη οὗ 
Ἦϊ5 Ὦουδθο 10 ἢδάνθῃ, δῃὰ τνδβ ογἱοηϊθά δηά οοηϑίσχαοίοαά 

8 [86 τηἰοηθοη ἰπαῦ ἰδ6 ἔογπιοσ ἤουβθθ δ γγ6 11 85 
186 ἰαϊίοσ τοϊρῦ Ὅ6 ἰ.6 τηθβδῃβ οὗ τονοαϊηρ ἰδς "111 οἵ 
[16 γροά. Τδα οἤϊοεξ οὗ 811 ἰδ Ὀυϊάοτθ γὰβ Ὧ6 σῆο 
βῃονοά τζϑη ΏΘΓΟ δη ἢον ἴο οοπείσγιοῦ [Παῖς Ὀυ]ἀϊηρ5 
δηάᾶ {μεῖς ᾿ἶνοβ, ἰδ6 ρ᾿ΐδηβ ἴοσ ψὩϊοῦ σσοσα σηγϑίοσίαβ 
(ῥιγίδ᾽μ) οροηθά ἃρ (ῤοξμ) ἔος ἴβοαι ἴο σοδά 1π ἰῃ6 
Ῥτοίοΐγρεβ δῃά ἤριγοβ οὗ ἤδανθῃ. 

Βαΐ, Σὖ 111 Ὅ6 5αἰά, ὮΥ ἰδθα ὅο νὰ ποὶ πά 815 

ὭΔΙΏΘ, ΟΥ ἰδεβθα βίρῃβ, οιηρίογθά ἴῃ ἰδ δβίσοϊοριοδίῖ 
τοροσίβ ΘΧργοϑϑῖν δηά οἱἰδασγίγν ἴο ἄθποίβ [6 δϑισοίορογϑβὺ 
Νο οοϊωρίθυθυ βαιιβίβοίοσυ δῆθυγοσ οδῃ Ὧδ ρβίνϑθη ἴο 

[815 αυοϑίίοη. 1 οδῇ, μουγανοσ, Ὀ6 ρασγαοθα ὉΥ βοσθ 

αιοϑθοηβ ὙΏΙΟΝ δῖ δαῦδν Ὠαγά ἴο δῆϑυννοσ. ΕῸΣ 

: ἐἿ οἰ ο0Π4 υηὰ ΗἩΣπγη16150 14 5'ηά εἶη58. ον Ῥσχίοβίοσ ἄθσ ζὰὶ ἄδῃ 
Αϑισγαϊσοιμεϊϊθῃ Ηφδῖο, οἰχηοία βἰοῖ οἷῆθ ρεῦδυθ Κοηηΐηῖς9 468 ρ68- 
Εἰγαΐθη Ηϊτπλο9 δῃ; ἀϊ6 Βοτοριηρσοη ἄος ΗΠ τητος κὄσροσ πὰ τα ϑ.ε1- 
Ἰσσοη ΖΏ εἰηδηᾶοσ συδϑία δῦ ἐγίοσβοδθη, τὰ ἄεη  1Θὴ ἄος σοι δεϊΐει 
ζιὰ οὐκοηηδη." (966 ἸΤἱάηος: Παμπάδωοϊ ἀξ δαδγ᾽οηδοΐδη 4 εἰγομοηε, 
Ἑϊλοϊοϊϊαηνσ: οἱρζὶς, 1915.) 
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ΘΧΑΠΊΡΙΘ, ΜΜὮΥ 15 10 δαὶ [86 ραϊ-απ ἰβ ποῖ τηϑηϊοπρϑά οα 
ΔΏΥ οὗ [86 Ρυϊ] την ᾿ηϑβοσρυίοαβ ὙΝῺΥ ἰ5 1 {μαὺ 6 
ἷβ παν ΟΣ σηθη οηθά δηγν ο ΓΕ 85 οοηοοσηθα ὄνϑῃ ἴῃ ΔΩΥ͂ 
ὈυΣ] την οροσγαίζοῃϑβ οσ ἰσαηβδοίίοηβ᾽ ΝΥ ἰ5 1 ὑμαῦ [86 
βὶρῃβ Οὐ 50 οἔἴΐϑη ου [86 Ὀππίηθ55 ἰδ] ῦβ ἔσοση Βαδγυίοη, 
Ὁαὺ ἴῃ ἰῇοΞο ἔσο Αβϑυσία βοδγοϑῖν δνοσ, 1 δὖ 411} ὙΥῈΥ ἱ5 
1τῆ6 πδῖὴθ Καϊ-ἄμ υϑοᾶ ΌΥ ἰδ6 Αδϑϑυσίδηβ ἴο ἀἄδθηοίβ [6 
Ομαϊάοθβδη ροορίβ δῃά οοιπίσν δηά ΌΥ ἰδ6 Βαρυϊουΐδηϑ 
ποῦ δὖ 8411) ὙΝῺΥ 15 [16 ἰδηά, οΥ Ῥϑορῖθ, οσ θνϑῆ ἃ βἰηρίθ 
ΤΆΔ, ὭΘΝΟΓ ΘΧΡγοβϑῖν οδ θα Ομα θη οἡ ἰὯ6 τηοπυτηθηῦβ 
οὗ Βανγίου οἱ [86 οοπίγαος ἰδ Ὀϊοῖβ να αν ἃ ἴασρα 
ὩσΤΏΡΟΣ οὗ ραίσοηυτοβ, ϑος δ5 Δοοδάϊδη, Ασγδίηθδῃ, 

Ατγαρίδη, Δϑδϑυγίδη, Βαρυ]οηίδη, ἩΣ ΐα, Ῥογβίδη, δά 

Ἐρυρθδη. ὙΥῈΥ τοί Οβαίάθαη [1η Αϑβϑουσίδη, ψὸ δηά 
Καϊ-ἀπμ υϑοὰ ἔογ παϊν! 815, [6 οοπηΐγν, δηά ἴῃ Ρθορίϑβ. 
ΝῺΥ ἅἄο [86 Βαρυ]οηΐδηβ 0856 [δα 5'ρὴ5 σΠΖ:}-567 ἴο ἄδ- 

ποῖβ [86 βοσῖρα, δηά [88 Αβϑυγίδῃβ δἰσηοβῦ αἴνναγϑβ α-δαῦ 
ὙΥΩΥ ἰ5 δαπῖε [ὍὯ6. οομγηοη ψοσζά ἴοσ Ῥυ]άοσ οἡ [86 
οοπὐγαοί ἰδ 165 δηά ἰη [6 (οάο οὗ Ηδιησησγαθδὶ, Ὀαΐ 
μηπαη ἴῃ τἴὴ6 Ὀυ]άϊηρ ᾿ηδοσ ρου» ὙΥΝῺΥ ἄοσβ 6727» 
σαὶ ἀδποῖα Ὀυϊάετ οὐ ἰπῃ6 Ὀυϊάϊηρ ἱπβοσ ρίϊοῃβ ([Ὦσοθ 
ΟΥ ἴουσ {{π|65 1π 811) δηά γοὺῦ πδνασ Τοοο οὐ {δα 
οοηΐχαοϊ ἰδ] οἰ 5) ὙΨῊΥ ψόζὰ ἰδ6 δα γοϊορίοδὶ τοροσγίβ 
β ῃρά δηά ὑσγθραζϑά ΌΥ ὑδ6 αζϑ, δῃᾷά [86 μδ- με δηά 86 
γνηασλγπασλη αλά ἴδ6 αδα δῃὰ [86 ἀμ25α7 διὰ [Β6 γα αδα 
δηά [86 γα ἀερδαῦ δαπὰ τα γα ἀορὶρὶ δαπὰα ἰδ 71αῦ 
Βογϑῤβῥὲ αὐὰ [86 για ὕγμκαϊ αὐτὰ οἴμοῖοὺ Απά τῇδυ 
ποῦ 411 οὗ [8656 αν Ῥδθϑῇ βὈ-οἶδϑϑθβ οὗ ὑμ6 ραί-ἀπ, οἵ 
Ομαίάδδην 

: ΤᾺΠ]αυϊςὶ, ΝΒ. χχνἹ. 
3 ἘῸὸσ ὀχαζηρῖθ, δληζεδε αηνί Καϊ-ἀσ-αἰ-- ΘΖ ἴπ6 ΟΠ άοδη. ὅ6α 

Θοηδοθοηρ Ῥρέση, 1 πδογίρἑίοη, Οοἱ. ὶ, 42, ν, 8. 
Μα!ὶ Καϊάὲ “Ἰδληὰ οὗ (Πα 464." (ἰὦ., 1, 34). 
Ανῖμ Καϊ-ὧμ δα ξἰγιδ ὕγεξ “ἴῃς Ομδί ἀοδηβ τῆο ττογα ἴὰ τῆ τηϊάςὶ οἵ 

ὕσυκκ" (ὡ., 1, 27). 
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Ηδρχο ἰ5 8 ἤηο [150 οὗ αιοϑυοηβ 811 οδ Πρ ἴοσ δῇ ΒΏΒΥΨΟΣ 
δηἋ 85 γοῦ τρδηβννοσα 6. ἮΘΩ νὰ οδῇ δῆσνοΣ 6 1 
Ἧ6 ΙΏΔΥ ὧδδ δὖΐθ ἴο δῆβνοσ [86 οὔὸ δροιΐ γαϊ-Ὧπ (Ξε γαῦ 
δαπμίθ) ἀπά αἵηι (Ξε δα). Ὁπε11 [ἄοη, οὐ 15 411 Ὅ6 Πρ 
ἴο δοκηονϊθάρε [πῇ Οὐγσ ἱρῇοζγδαηοα 85 ἴο [86 βἰρῃ δηά 
τηθδηΐηρ οὗ ἃ ἰθγηι, ΟΓἨὨ 85 ἴο [ῆὴ6 π|6 θη 1ὖ τγὰβ ἢσϑῦ 
564, ὕχγονεβ ποίῃίηρ. 

ΕἸΠαΙ͂ν, ἴῃ νίαν οὗ [86 ἔδοῦ [ῃδὺ {86 Κιπότοά Ῥϑοριθβ οὗ 
Αβϑυσγία δηᾶ Βαργίοηϊα 56 Ἰοσοηΐ εἰρη δηἃ ὩδΙῊ65 
ἴο ἀδηοΐα [26 βαιὴθ [ϊηρ, ὮΥ σΔΥ ποὺ ἰδ6 Οτροῖΐκ δηά 
Ατγαΐθδηβ δη Ἡδῦσονυβ, δἷϑο, αν ἄοπρ ἰῆς βαϊηδὴ 

1 τὸ οοιἹᾶά Ῥγονὸ ἰμαὶ ποϊϊποσ βδϑυσίδη, ποῦ Βαρυίου- 
ἴδῃ, ἀδηοιοά ἰδ6 αϑίσοίοροσ ὉνΥ ὑδ6 ἴοστὰ Ὁμαϊάθδη, μον 
ψοιἹἃ 0Π15 σον ἰμαῦ οἰμοσβ ἃ ποὺ ὈΙβογεηῦ πδ- 
[ἴοη5, ἀἸδογοηῦ οὐδίοτσηβ. ὨΣοσοοῦ ἰδηραδροβ, αἰ ογοηὺ 
ΠΔΙΏ65. 

Βεϑίάσ5, 1 15 ἴο Ῥ6 ποίοβά 1ὴ 5 Ῥδασίηρ ρου ἰῃ6 Βαδγ- 
Ἰοηίδη ογρίη οὗ ἰδ6 Ασγαιηδὶς οὗ ᾿ϑδηΐοί ὑπαὶ [86 οὐδογ 
ΠΑΙΏΘ5 οηρίογεά ἰο ἀδηοία [86 νῖβο θη νοσῃ Νοῦυ- 
οἤδάηρζΖΖζατζ ο8]16 6 1Ρ Ὀεΐογα Ὠἴτη ἀσα ποῖ 85 ἃ ψδοΐο ἔουηά 
ἴῃ Δν Ασαζηδίο ἀϊδίθοῦ δχοορύ ἐπαὺ οὗ ᾿ϑζδῃὶεῖ, διά βου 
οὗ [ᾷθσα πουνβοσο οἶβα αὶ ἱη δηΐοῖ. Τῇ νοσγά ὑλαγίορηι 
υδοά ἴῃ Ηρῦσγονν σοὶ ἴῃ [26 δοοουηΐβ οὗ Τοβϑθρῇ δῃηά 
ΜΜοξος ἴο ἄθηοΐία δα Ερυγρίίδῃ βοούμϑανοσ, 15 σΘΏΘΓΑΙΥ 
ΒιΡΡοξϑά ἴο Ῥ6 δὴ Ερυγρίίδηῃ ψογά. [Τί τηθϑδῃβ ροβϑιοὶν 
“ἰβδοχοά 5ογίδο, "ἢ ογ ᾿'οδίοῦ οὗ [6 ὁπομδηΐοσβ, "ἡ οσ “5Ρ.6]1- 

Ῥϊηάογ. Ὁ [ΙΕ [815 6 [δε ἔσθ τηϑδηΐηρ, 10 οοσγοϑροπάβ 
ΨΘΓΥ οἷοβοῖν ἰο [86 Βαργ]οηΐδη ἀν 5αγ, ““ἸΑΌ]ου-τυγιίογ, "ἢ 
οΟΓ “᾿βοσῖρα,᾽ οσ ἴο ἰδε Βαρυϊοηΐδῃ δαγις, “'βθοσ.᾽" ὕζαγ- 

ἐογη 15 Ὡοῖ ἰοπηά ἴῃ ϑυσίδο; ΠΟΊ 15 10 10 ΘΟΣΏΤΏΟΣ 156 ἰΏ ΔΩΥ͂ 
Ατγαζηδὶς ἀϊαϊθοι, Ῥοΐησ υδοᾶ τηργεῖν ἰῇ νογβίουβ δηά 
σοτησηθηΐασίθβ, ΟΣΓἩ 1 σοΐοσθοηοθς ἴο [86 ογίρίηδῖ Ηθῦσον 
δρα Ατγασηδὶς Ῥϑϑβαροθ ΣΟ, οομίδίῃ 10. 
ΤΟ βεοοηά οἷἶδϑϑ σηδηϊοηθά ἰῃ Ὠδηΐοί 11, 10, [86 αεδὖ- 
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ὁλαῤῆ, 15 Ὥσνεγ ἔουηά 1 δὴν ἀσγαπιαῖὶς ἀϊδϊθοῦ, εχοθρῦ 
ϑγτίδο, δηά ἴδοσε Ὀυΐ βαϊάομ. 

ΤΈΘ ἔουγίδ οἶ455 οὗ Τ᾿ δηϊοΐ 11, 27, [6 γαζογίη, 15 ποῖ 
οΔ116ἃ Ὅν [815 πδῆηθ ἰῇ δῦγν οἵδοσ Ασζαπιδῖς ἀϊδίθοῖ. [Ι͂ἢ 
τηθδηΐϊηνρ, ἰὺ νουϊά οοστεβροηά ἴο δε Βεαρυ]ομίδη ηεε δὴ 
σλίρηϊ, “ ἀδοίάοθσ οὗ δία. ᾿ 

ΤΒδ οὐδοσ οἶδϑβ τηϑηϊοηθρά ἔσεαπδηῦν 1 Ὁ δηΐοί, (δαὶ 
οὗ [86 υῖβα τχϑη (ζαζκηηηη), τῶδὺ Ὧδ [δίκῃ 85 ἃ ρεῆδσγαῖ 
[ΟΓΙΏ, ΟΣ 10 ΙΏΔΥ ΟΟΙΓΕΒΡΟΙΩ͂ ἰο (86 ημᾶμ, οΣ ἤριρι, οὗ 
186 Βαδυ]οηίβηβ, Ῥοϊῃ νογάβ οὗ ἔσεαυθηῦ οοούυγγοηοο οὐ 
186 ΑΞοϑυσίο- Βαρυ]οηΐδη τηοηυτηθηΐϑβ. 

Ι͂ὰ [86 Ηδῦσον ροσγίίοα οἵ ᾿δηϊοῖ, ξασαέηι, οπαγίοηε, 
δηά ᾿᾽ασἤσδα τὸ υϑοά ἴο ἀδηοίοδ οἶδϑβϑθβ οὗ υἱβθ σθα; δηά 
ἴῃ δἀὐάϊ᾽ηοη, 86 ἴοστα γμεξασἠδλεῆηι 15 Ἰουπά 1π Ὁ Δηοῖ ἢ, 
2, ΨΜΏοτα ΝΡ μδάῃθζΖΖζασ 15 βαϊα ἴο βανα οδίθά ἐδ αϑὶ 
πδτηθά, δηοηρ οἴοσβ, ἴο τγϑῖὶζα πονῇ δης ἴο ἑπίογρσγοῖ 
Ἦϊ5 ἄσθδσιΏ. Τῶθ σοοῖ οὗ ἰδῖ8 ἰαϑὶ τψοσγά δηά ϑβϑνοσαϊ 
οὗ 8 ἀοξνα ὧνεβ δσα ἰουηάᾶ ἔγθαυθηῦν ἱπ Αϑϑυσίο- 
ΒΑΡυ]ουΐδη 85 ὑθοδηϊοδῖ ἴοσβ ἴοσ τϊυοδογαῖί, ομα οὗ 
ϊ5 ἀοσέναιδνεβ τηϑδηΐηρ “Ῥοΐβοη ἡ ΟΓΥ “ῬὮὨΪ ΟΣ." [π᾿ 
ϑυσίδο, ὑ86 οἷν Ασαζηδῖς ἀϊδαίθοῦ ττοσα μ6 τοοῖ 15 
δμιρϊουθά, Ὁ 15 υδεά 1 ἃ ροοά 56Ώ56, οὗ ὕγαυοσ δῃηά 
βαρρΠοδοη. [Ιὲ 1] Ὀ6 ποῖερά (πα Τδηΐοῖ 15. ποὺ βαἱά 
ἰο ανα δά δηγίδίηρ ἰο ἄο νὴ ἰδ »ηοπασλεδεῆηε, 
8ι. Μιἰζατὰ Ὀοίηρ ΘΟΧΡΓΟΘΒΙ͂Υ ἰοσθι θη ὉΥ ἰδ ἴανν οὗ 
Ὀεαῖ. χν δ, 1Ο, δηά βρθοῖδιν ὉΥ ἰδ ἴανν οὗ ἔχ. χχίΐ, 17. 

Τρδὺ ἃ νοσά δανίηρ 4 ρυγεῖν ρὮ;γϑῖοδὶ εἰριδοβδίίοη 
βῃοιυϊά ρδᾶ85 οἡ ἴο 8 βϑοοῃά βθῆξα βανίηρ ἃ στηοσγδὶ οσ σὸ- 
Ἰϊρίοιϑ ταϑαηίηρ, 15 ϑυρρογίθα ὉΥ 186 δῃδίορυ οὗ 81] ἰἴδη- 
σύλρεβ. ϑυοῖῦ Ε:ρΡ 50 τογάβ 85 ἄδδοοῦ, ζηϊηϊςίοσγ, δηά 
Ῥαριΐζα, 1ΠΠ|υβύγαῖα 815 οἤὔδηρα οἵ εἰρηϊδοδοη. ΤΏ6 
Θοηις ἰδηριαροθ, 8150, γα γί οἢ 1ῃ [Π15 Ἰσηά οὗ σψοσάβ 

τὶ ἢ ἰγαηβἔοσγοά οσ ἀδνοϊοροά τθδηϊηρθ. γε ποοά ποῖ 
ο ουἱδίάςα 16 νογάξ σοϊαίί:ρ ἴο δϑίσοίορυ δηῃᾶ τηδρὶο 
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ἴο δηά ἰῆομ. ΕῸΣ οδχδιηρῖθ, δοίἑ, ““ἤοσδα,᾽ ῬὉΘοοσ68 
186 αὐνὶϑίοι οὗ [π6 ζοάϊαο οτα 8 οοσγίδίῃ ροά 15 δυρ- 
Ῥοβϑά ἴο ἅνεϊ!; δ5, 6 ἤου58 οὗ Τυρίΐος, εἴο. Τϊ5 υ56 
15 ἰουηά ἱῃ Ασαρδίο, δηά ἱῃ ϑυσγίδο." 

50 ἰδ6 Βαρυ]οηΐβδη ορεέσζμ, “το ον ιοῖ,᾽" ἰβ ὑσοῦδοῖν 
οοπηροίοά τἱῦῶ ἐῤῥεσἤμ, “ἴτ΄ὸο ἄο᾽"; μοη, ““ἴο Ὀ6 νίϑβα. "ἢ 
50 86 σγαῦϊο δαμαα δρᾶ δαπα, “ἴο τα κο᾽᾽: ἰδθη, ““ἴο 
οὐποεδῖα.᾽" 80, δἷϑο, [86 Βενγ]ουΐδη ὠρηπαπε, “ποσὶ - 

τδη᾽᾽; ἴδοη, ἃ ᾿ἱηά οὗ ὑγίοδί. ἊἈοοοσάϊηρ ἴο ΒεὭσθῃβ," 
ΜΗ ΟἼ1 ἰδ ἃ ΒΥΏΟΏΥΤΙ οὗ ἡπασδηιασδ, ἃ κἰηά οἵ ὑχίοϑί. 9 
ΤῊ οοηηροϊέοι δαούνοοα ““νοσῖς " δηἋἃ ΒΟΙΌΘΙΥ ΤΑΥ͂ 

Ὀ6 566Ώ ῬΘΙΏΔΡΌΒ 850 ἴῃ ζξαγγαΞσἧ, νοῦ ἐη Ἡοῦτον τΏ68Ώ5 
ποσδη ̓" 8ῃ6 ἴῃ Αταζγηδῖς “'ΒοσΌοσοσ. ᾿᾿ 

Ετοτὰ ἰδ6 πτοσγά ἴοσς ““ῬυΣ] Δ ογ᾽" τδ6 Ατδυγχδῖς δῃῇά Νὸν 
Ἡδῦσγονν ἄοσίνα ἰδ βθῦϑθ “Ῥυσάοσ οὗ ἀοοίσίηο᾽" (Ὁ ε- 
ἰελγίεγ). 

ἈΑποῖδασς ροϊηΐ ἱπ ἕανοσς οὗ [86 ραῖ- ἀπ᾿ 8 Ὀοίηρ οἱοϑοῖν 
8116 το [86 5οσῖθεβ δῃἁ ὑσίθςίβ, 15 ἴο Ὀ6 ἔουηά ἱπ [86 
ἴδοι ἰδαὺ 80 οΐζοῃ ἴῃ ἐϊ8 οοούσζοωοο οὐ ἰδα οοπίχαοί 
ἰΔὈ16ῖ5 αἴξος ἴδ πδῖδ οὗ 8 τί 655 Σὺ 5 ζηοὶ τι 1 [86 
ἐτηπηοάϊαϊα νἱοίην οὗ [86 πδὴθ δῃά {1016 οὗ σηαηρε, 
δ ῥτίοϑι," δηά ὄμρϑαγ, “"βοσῖθαϑ. "5 
Το δαηπη, οὐ ὈυΠἄογ, ἰ5 βοϊάου ζοιηά ἴῃ [815 ροοξίοῃ, 

Ὀαΐ (6 ραϊκπ, οὐ οἰϊοῖ οὗ ἴ86 Ῥυϊάοτε, ἔσθαπθηϊν. 
ΕἘυτίδοσ, ἴδοσο 15 ον άθησθ οὐ ἰδ6 οοιίγαοι ἰδΌ]οἐβ 

: ὅθ Οἱίο οἷ ἰῃ ἘΤεἰθοδοσ᾿ 8 ̓εείςο δε, ἴον 1875. 
5 ὅ66 Βεασάϊβαῃ οὐ ΤΑ ζαιος οὗ ἐδε Ναῤίοηϑ, ἴῃ ἴδε ϑρίοίερίωηι δ γγί» 

ΟΣ Ἃ 8 4::..Βαδ. Βνίεο ΚΚ͵αὴὶ. Ἰπλαΐς, Ὁ. το. 
4 ϊκ οἰΐεβ ἴῃ ἔανογ οὗ 19 νίαν 85 ἔοϊονβε 4 2᾽έγα απι. πάη 556 

71εἾμαἾ 586 Ανδαΐ (Ηδτρεῖ: 4:εγνίαπ ζεήενε, ν, 531, 2 .), “ΑΡ] γα 1ἰ;8 
τη οἱ 158ἴον οὗ Ατδαϊ"; διά (ἐά., ν, 447, Ἐ 11) αππεὲ ΙΧ «ζα ἐμὲ 
τηρπαηΐ ἑεεαειμη ἀμῆ αι δα δὶΣ απ. πιαγεὶ ἱῤῥαελμπὶ, “ὙΏ666 τἷηθ δ. 
[ῆοθ6 ψὯο δϑϑὶδὶ ἴδ ὩΡΉΟΝ ἴο ρογΐοσωι δα τἱζος ἕο ἔδα Ὠουδα οὗ [86 
εἰοἰς᾽"; δῃηά (ἰά,, ἰὁ, 167, Ἐ 16) "1 (ὁ τηοϑαΐὶ τ 04 ως ἔοσς ἴ6 ὠρερση. 

ξ Ἑ. εξ. Οδειῦγθοβ, υἱξῖδ, τι, 12, χνὶ, 16; ᾿ασίαβ, ᾿ἰχχχὶϊ, 14, οοοοῖ, 1. 
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[δαὺ [86 γαϊάμε βἰοοῦ ἴο ἰδ σηαηρμς (ἱ. 6., υτὶοϑιϑ) ἰὰ 8 
ὈΪοοά τεϊαιοηβεΐὶρ αἰβογίησ ἔγοαχ δαὶ 1 το ἰδ6 
δλαηρς βιοοά ἰο δα δαμμδ οἵ ογάϊηδγσυν Ὀυϊάοσβ. 

Νοῦν, Ζιαυσηοση ἢοΪά5 δαὶ ἰδ6 Βαργυ]Ἱοηΐβδη ὑσθϑίβ 

ζοσσηθά  οἷοβα οοσροσγδίϊζοι νοῦ ὑσγαῃϑρϊδηϊθά 1561} ἔσο 
[αἴδοσ ἴο δοῦ. Εἰ Ὅδ565 {ἢ15 νον (1) οἱ 8 βίδαϊοσηθηΐξ οἵ 
Πιοάοσιβ ϑίουϊα5 (ἰ, 29) δαὶ [86 Κηονϊοάρσα οὗ {86 
Ομδίἄθασιβ νγῶὰβ ἰσαηβδ 64 ἔσοτι {δίμποσ ἰο 8οι; (2) 
οὐ [6 ἔδοϊῖ (δὶ [26 βθοσβ δηά οἴδεσ ὑσγίοςί5 ᾶγὰ ἔτθ- 
αΌΘΔΟΪΥ οΔ116 4 “ΞΟ. οὗ βθοσβ,᾽᾿ οἷο; δηά (3) ρου {86 
δίσοῃρ δ ρῃδϑὶβ ὑἰδορά 1ἢ [Ὧ6 ταδὶ ἰδὈ]οῖ5. ροῦ ἰδ 6 
οουίην οὗ [86 υγίοϑίμοοά δηά οὗ 15 πηοϑσὶ Βοῖν 
ἰσδϊοηβ. ΤΏ ρδϑϑαρα ἴσγοαγη ᾿ϑἱοάοσυβ τγοϑάβ 85 
[ο]ονγβ: ᾿Δοηρ ἰδ Οδδίάθδης, ῬὨΤΠΟΘΟΡὮΥ 15 Ὠδηδοά 
ἄονγῃ ἴῃ ἔδυ 75 (εἶ ρομο" 5), ἃ 5οη τγϑοοίνηρ ἔγοπι δὲβ 
[αϊδοῦ, δηά Ὀοίωρ ἔσοθά ἔσγοτι 411 οδογ ριδ]1ς βοσνίοοβ. "ἢ 

Ἑχδσηρῖοβ υπᾶογ (2) ἀγα ἰουσηά οὐ [86 ΕΠΙυ4] ΤΑ οἰ 
1, 1, 7, 28 οἱ αἱἕ. ὕὍπάοεν (3), Ῥτγοΐδβϑοσ Ζίσωζηθσῃ βῃῇονβϑ 
ἰδὲ δα δαγε δἅ ἴο 6 οὗ ὑτίοςεν ὈΪοοά δηά οἀὐποδίζου 
Δηά δα. 10 ΤΑΥ͂ Ὅ6 δεϑυσηθά ἰῃδὶ [815 γγᾶβ ὑγι οὗἉ 411 [6 
ῥτὶεβίβ. ΤΏυβ ἴῃ δα Εἰϊζιαῖ ΤαΡ]οῖβ Νο. 24, νὰ σεδά: 

ΤῊ ουὐσηΐηρ ττἱϑα τδη ἢο ρσυατάς [86 δεοτεῖ οὗ ἴπ6 ρσεαῖ 
δοάς οδ565 δὶ5 Θ0Ὼ ΒΟ δα ἴονοϑ ἴο 5ϑύζαδσ ΟἹ ἴδα τανε δηά 
Ὀοΐοσα βδηδϑῃ δηὴά Ηβδάδά, οδίιϑθϑ Εἰσὶ ἴο ἰθασῃ “δα [Π6 
Β0η85 οὗ [86 56οσβ᾽ [(μαῇ 15, [86 [Δ 1615 Ῥορίπηΐηρ ΣῈ {815 
ῬὮτΑ536]. Τδδ αδζαΐ οὗ ἴ86 οἱ, οὗ Ἰοηξ ρεηθδίορυ, ἃ βεΐοῃ 
οὗ Επτιο-,-4η-κὶ, Ἰσηρσ οὗ Θῖρρασ, θϑίδΌ ϑθοσ οὗ 86 Ὠοῖγ 
σα [4π4] οἰαναῖοσς οὗ {π6 οοάδγ [5148] ἃ εγοαΐϊυσα οὗ Νίη- 
αῖ-βαρ-α οὗ ὑχγίθϑοϊν ὈϊΪοοά, οὗ ποῦϊ6 ἀδβοθηΐ, ροσίδοι ἴῃ 

: ΒῸΣ οχδύρίθ, Οἰσα]]υ-Ουἷα ἐδα ὑχίοσὶ (τλαηρμ) 15 οδ]]1θα 186 βου οὗ 
δμυτχησίκίη ἴδ6 ραϊδε (ΝεραςὮ., 325,13}; 50, δῖ8ο, [86 σίοδι ΤΑΌΣϊ- Ζίτα 
ἐπ 16 βοὴ οὗ 4 ραϊάμ (ἰἄ., 22, 12: ς[ 170, 227, 72, Δῃά 196); 80, αἶΞο, ἰῃ 
Οδηλ 565, 72, 14, 15, δηά 284, ἃ τ᾽ εβὶ («λα μ) 15 ς4116ἁ ἃ. σταηἄϑοῃ οὗ 8 
εοἰάπ. 5 ἡ πιαϊαζεῖη, ῬΌ. 87-01. 
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δἰδίατε δηά ἴῃ στον, 58.411 δρργοδοῖῦ Ὀεΐοσο Θμδυ 5 ἢ δηά 
Ἡδάδά 1 [δε ρὑΐδοα οὗ ν᾽ βίοῃ δηά ἀδοϊβίοῃ. ἢ 

1 ἰδρη, Ζίτησηοσγη δηδ Ὠϊἱοάοσιβ δου 5 σὰ στρ ἴῃ 
δίδιηρ ἰμδαῦ ἰδ6 ΒαυἹοηΐδη ὑτίοϑίβ ποῖ ὑμοὶσ οδῆσβ 
ὉΥ ἔδυαϊν ἱμμογιϊδηοα (απ χα Κηον οογίδίην ἰδὲ [86 
Ἡδοῦσον δηά Ἐρυρίίδη ὑσχγιθϑὶβ ἀἱά τυ 1ῃῃοσῖΐ πος 
οἴἶδοίαί τἰρ 5), 10 15 οὈνίου5 ὑμαῦ βίποθ σλαπρις οοιἹά 6 
ΔΏΔ ὺγψέσα 50ῆ8, ΟΣΓὁἨ ρσγδῃάξοῃβ, οὗ γραϊάμς, Ὀοϊἢ τημϑῦ 

ὮδνΘ ὈδΘΩ οὗ [86 ὈΓΣΙΘΞΕΥ ταοθ. 10 15 γγθ]] ἴο οδ]] βρϑοίαϊ 
αὐϊοι οι ἴο ἰἢς ἔδοὶ ἰδαὶ Ὠϊὶοάογι5 ς8115 [656 ὑσίοϑὶβ 
ἴδε ΟΒαϊίάθδῃβ. 1ἢ, δ5. γα δδνα διριιοά δῦονο, γραϊάμ 

ἦβ [86 58:16 85 “Οδδίάδδῃ,"᾿ [086 ραϊάι τηὶρ ϊ νεῖ! 6 

1ῃ6 φϑῇεσγαὶ ἴοστῃ; ἰδδαὶ 15, 411 ἰδ δλαηρμς σουϊά 6 
εαϊάμς, Ὁαὺ γαϊάμδ που] ποῦ 811 Ὀ6 σλαηξιδ,---Ἴαδὶ 5 41] 
{86 ον ἢ ὑσιθϑίβ  σο ᾿μονὶΐθβ, Ὀαὺ δα [οντῦδϑ όσα ποῦ 
811 υσθϑίϑβ. 

Ἑασίδογ, νὰ πᾶ 20 Θχαηρἷ6 οὗ Δηγοπο νδο γν85 οδ 164 
ὈοϊΏ ἃ δαπ, δρά ἃ γαϊ-ἀμ. ΝΟΣ δποῃρ [86 Βυηάτοάβ 
οὗ πδηθβ τῃηθηθϊοηθά ἰῃ ΤΑ] υΐϑι 5 Βοος οἤΓ Ναριδς 
(Νανποηδ δ) 15 δγοσθ δῇ οὔδ ἰδ οδἱθά δ ραϊάμε 
δηά δ δῃοῦδοσ {π)η6 8 δαμ.5 
γμοίδογ [86 δαγι, ἴδ6 ἀσλέρη, ἰ.6 φημ γα, τα οἰμοσβ 

Ῥοσίοστηϊηρ Ὀσ  θϑον ζυποίζοπβ σοσα αἷβο γαϊάμδ, οσ ἴῃ 
μα τσοϊδίλοη δὴν οὗ [8656 βίοοά ἴο οἰϊμοσ [86 σλαηξμδ, 
οσ ἰδ ραϊάμ5, [δα τϑοοσάβ ρῖίνβ 18 )οὸ ἱῃξοσσηδίίοῃ."Ὡ Νο 
Δ ψοσα ὩΔΠ16 15 ρίνϑη ἱῃ (δε ΤΑ] αΐϊδῦ ἰδ Ρ οἶδ, 15 
ο4116« αἰἴμοῦ δαγ, αδἰῖρη, ΦΊΗΟΤ, οὐ τισί ηασἷ; 

ψὯ116 σλαπρι δῃᾶ γσαϊιε ΘΟ οοςυσ Ὠυηάτοάς οἵὨ {1π|65. 
1 τδο εἰρη ρἵὰὦθ ἴῃ ἰδ ἰηβογιρίϊοηβ ἔσοσι 86 γοῖρῃ οὗ 

: ὅ66 εἶἷφο Ὠδοσσηθ, Τεχίες Ἀἐϊἐρίσες 4. ςεγγο-δαδγϊοπίδηξ, Ὁ. 142. 
390, οοὐζβὰ [818 18 σοσεῖῦ ποσϑῦνο ονϊάθωοθ. Α ὐασηξι ὨΟΤΘΥΟΣ, 

τρις Ὅ6 86 βοὴ οὗ ἃ δαπῶ, 88 ἴῃ ἴῃ6 ἰπϑοτίριίοη οὗ Εν1- Μεσοάδοξ 
Ῥυῦ Ιςμοά ὉΥ Ενοῖ5 (Βαδ. Τεχίε, ν, Β. Νο. 19). 

3 Βαϊ 96ε6 ΑἀάρηδιυῃἘ ἰο Ἐχουζδιδ, Ρ. 365. 
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5: -5Πδτ- Ἰϑηΐζυη, ᾿ἱρ οὗ Αξϑυσία, ρθη οά ὃν Ἐνειίς 
ἴῃ 5 Βαδγίον. Τεχίε, Ὁ. 90, 6 τεδά μαῤῥαΐμε, ἰΏΘη 8 
Ῥτοϑὺ 1 Αβϑυσία σηϊρῦ 6 ἃ βοῇ οὗ ἃ βυυῃ. Βα “να 
τοδά [86 5ἰρῃ ὠρρηη απ, τΌ ΤΑΔῪ τοθϑῇ δὴ μηημαητ Ὁτιοϑὶ. ἢ 

Α5 ἴο δο τοϊδοι ἴῃ ψὩ1οὮ [δ6 “μ25αΓ, ΟΣ 5. ΓΡ 6, βἰοοά 
ἴο 186 ραϊάι, γα δῖα ποῖ ὑσερασγεά ἴο σζῃβίζα Δ ρμοϑίνα 
δἰδίθσαθαῦβ. Ιὐ 15 οἶθασγ ἰῃμδΐὶ ἃ ραϊάπμ τοῖρ ὃ ἢανα 8 βϑοι 
ὙὯο γγ85 8 5οῦῖρϑ. " 

1,ΔΘΌΥ, 1 [86 γαϊάμδ σατα ὑτίοθίβ τ οδὰ δοοουηΐ 
ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΝ ἴοσ δυο ἰοχίβ δ5 ἰδαὶ ἰουη 1ὴ Ῥροῖκ 5 

. οοἸϊοοϊίοη, προ 4, ΒΙΟἢ Ῥίποδο5 ἰσγϑηβίδίθθ: “ΤΏ6 

ἔσαϊι ἄπο, αραΐῃ ἀρρ δά ἴοσ, ἱὰ [86 ἀϊδισίοι οὗ ϑῖρραγσ, 
ἴτογα ἰδες Ομδίθδῃβϑ. 2 Ὑδοθο γαϊδμς οδὴὶ δοδγοοῖν 
αν Ὀδοα ἃ σου Ὁ οὗ διοδιϊθοίβ, θα τΔΥ ννο]] 
αν ῬθθὩ 8 6] ον οὗ ὑσιθϑὶβ; βίποθ, δ5 ᾿σ. Ῥοίβοσ 
ΒΑ ἰῃ ἷ5. ϑδζοίος οἵἩ Βαδργίομπίαπ «ϑοοίεῖν,4 οοτιαῖῃ Ῥοτ- 
(ἰοηϑβ οὗ ἰδ6 ἰαπά ψοσὸ σίνϑη ονοσ ἰηΐο [86 Ῥοβϑοβϑβίοῃ οὗ 
{86 ἰοιιρίθβ, 5ὸ ἰδαὶ ἰδ6 βυαρροζγὺ οὗ [86 τατιρῖθβ δηά 
Ῥτοβϑίβ ἴο Ῥ6 ἀογίνϑά ἔγουῃ [86 ἱποοσὴθ οὗ [86 Ϊδπά τηΐρῃὶ 
ποῦ Ὀ6 ἱπἰοτίεσο πῇ. ΤΏ νίον οὗ Ὠγσ. Ῥείβοσ ἀδγσίνοά 
ἔσοτι [86 ᾿ῃηοηππηθηΐβ 15 δαρρογίοα ὮΥ [6 ἰοϑο ποην οὗ 
Αττίδη ἴω μἰ5 Ἐχρεάϊίοη οὗἩ ΑἸοχαμάεγ,5 τοτα Ὧ6 5δὺ8 
ἰῃδῦ 

ΤΕ Ομαϊδοδηβ ἀϊά οὐ τυὶϑ Αἰοχαπάος ἴο οοσὴς ἴο Βαδγ- 
οι 1οϑὺ 6 βῃουῖϊά ἰαῖςα αν ἔσοσα ἴδοσα ἰδ ἱποοσὴθ ἀσσγινοά 

ΤΟΣ (19 υ)δ οὗ ἩΡΟΜΩ 866 ΒοῦτοΙ 8 44:5. δαὃ. Ἐνίεί, Ὁ. το, δλά 
ἘταλῖςΒ ϑιμδίον Ξη7 Βαδγίοηέδολεη Κεϊἐγίοη, Ὁ. 17. 

3 ἘῸ; οχϑιηρῖθ, Ῥοΐβογ᾽ 8 Βαδυὶοπία Οομίγαςίς (Βαδ. Ῥεγίγᾶρε) ΝΟΒ. 
π, 7, 16, 28, 45, 50, 51, 55, 6Σ, 64, 70, 80, 83, ΙΟΟ, ΣΟΙ, ΙΙΟ, ΣΙ4, 115, δηά 
140. Βαυὶ ἃ 506 τοὶρῃὶ μ6 ἀεβοοηάδοά 630 ἔσοϊῃ δ μβεσάβξιπιδα (Ρεΐβοσ, 
Ῥεγίγᾶρε 'Δλ, 22); ἴτοτα ἃ βυα ἢ (6. 8); ἔζοσω ἃ δα' ἐγ (α βξδιοσ, οοῃϑίδῦϊα, ΟΣ 
Ῥτεβθ-σδηρ οἴῆοοσ, ἑά., 17,22,23, 65); οΥ ἔζοωι ἃ ὑῃιγβιοίδη (6 ἕω, ἐἄ., 76): 
οΣὗ ὄνοθῃ ἕσοτῃ δὴ Εγυρίίδη (4., 94). 

8 (σαϊ-ἀμιος οῖ. Οἵ. ΝΑΘΏ. νὶ, 20, 22. 
4 δζίξεο ἀεν Βαδ. (εεεϊτοδαε, Ὁ. 16. 8 Β[ς. 7, οἷ. 17. 

« 
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ἔσοτῃι [6 Ῥοββοβϑίοῃβϑ οἵ [86 ἰδαιρῖθ οὗ Βοΐ (ἴἰο ψεὶοῖῦ σοῦ 
απ δηά τοῦ σοϊά δά Ὀδοη ἀεοάϊολίοα Ὁ ἰδ6 Δεϑυσγίδῃ 
Ἰκηρ5), ἐμαὶ μ6 εὐἱρδ σῖτα ἰδ σεοοηβίσαος 86 Τοαιρῖς οὗ 
Βεῖ ψϑϊοῦ δά Ὅδοη ἀεκίγογεά ΌὉΥ ΧΈΓΣΧΕΒ. 

Α5 νὰ ἰηάϊ!᾽οβκίθαά αῇονο, νγὸ 50.411 ον Ὁσγούθοά ἴο 6115- 
Οὐ55 οσο ἔν [86 αὐοδίοῃ 85 ἴο ψῶἢδὶ ἰδθ6θα οοῦ- 
δίσυοϊοζβ Ὀ.111. ΤΏ οὈνίοι5 δΔΏσοσ πνουϊά 6, Βοι1565, 
οὗ οουῖβο. Βιυὶ νϑδὶ Κἰηά οὗ Ὠουξοϑὺ Οὐ, νβαὶ οσα 
[88 ἀυϊίε5 οὗ [86 “οἰϊεῖ οὗ [86 Ῥυϊάοτε" ἴῃ ὑμεῖς τεϊδτοη 
ἴο Ὠουδοβὺ [Ιὑ Ὑ1]1, ρασῆδρϑ, οὶ Ὅδ Ἰκζηονῃ ἴο 841] τῶν 

τοδάοσβ ἰ(δδὺ δωηοῃρ δϑίσγοίοροσβ [6 νοσγά “"Βοιβο᾽᾽ σὰ 
υϑοά ἰο ἀδεποία π6 ρασγίβ οὗ ὑε. ἤθανθῆβ. Ὑθοσο δ 
1886 Βουβα οὗ Μϑῖ5, δηά [86 δοιϑα οὗ Τυαριΐογ, δπά [6 
δοῦδ6 οὗ ἰδ ϑυη, οἴο. Ατ δϑύσζοϊοροσ ψῶο οοηδβίσγμιοιοα 
ΒΟΓΙΟΒΟΟΡΘΒ ΤΠΊΔΥ ὙΘΙΥ γγ611 ἤανα Ὅδοῃ οδ]16α 8 Ὀυϊἄοτ, 
ΟΣ {86 οἰδεῖ οὗ [86 Ὀιϊάοτβ. Ἰὐηΐξοσιαπαίοῖν, 86 
αϑισζοϊορίοδί δῃᾶ τηδριοδῖ ἰδχίβ 50 ἴδ ρυῦ !ϑῃοά [ἡ 
Αβϑυσίο- ΒαΎ]οηΐδη σἷὶνα 15 ὯῸ9Ὺ ὨΟΓΟΒΟΟΡΟΒ ἴῃ [86 
ὨΆΙΤΟΥ͂ΨΟΣ 5656 οὗ παιϊνὶ165; Ὀσὺ ἰῃ6 Αταῦὶο, ϑυσίδς, δῃά 
186 Αγδαζηδίς οὗ Οηϊκοΐοβ, 811 96 [86 ρῆσγαβαε “Ὦουβα οὗ 
ὩΔΟνΥ, οὐ δισί δ᾽" ἰο ἀεποίβ ἃ οὗ1|᾽8 Ὠογοβοοροϑ. 
Α Ὀοϊΐες ψογά ἰδ “ὈυΣ]οΓ᾽" ἴοσ ἰδ6 οὔθ ψῶο οου- 
βίσιοίοά [15 Ὠου56 οδηηοῦ ὃ6 Ξυσρεκίοά. πξογίηδίοϊν, 
δϑαΐη, ἰδ Αξϑουσίο- Βαρυϊοηίδη ἰοχὶβ 50 ἔδσ ρυ δ] 15:68 
δῖνα υ8 Ὧο οογίδιη νοσζά ἴοσ δϑίσοίορεσ. βαγμφβρ “'βθοσγ,᾽ 
ΤΩΔΥ να ἱποϊυάοά [Π6 ἀι165 οὗ αϑυσχοϊοροσ οσ βίδσ- [8 ΖῸΣ 
Ὀαύὺ δὶ5 ποῦ ἢ 5 οσα οοσίβεηϊν ποῖ ἱάοσ, 85 ΖΙτ τ ση 
Ὧδ5 οἷοασγίν βῇονῃ." Τῇ ἀμϑαῦ, οὐ βοσία, νγὰβ 5ρ6- 

οἰδοδῖν ἰδ6 υεῖϊοσ οὗ ἃ ἰδ ϊοι, ἰμουρῷ ἣα τδΥ, οὗ οουζϑο, 
Ὧανα ὈδΘΘΏ 85 δϑίσζοίΐοροσ αἷῖϑο. Τδα βρη 4-8Β4Ά, νὩϊο 
ἴῃ Αβϑυσίδη ἀδηοΐθ ἰδ6 βοσίρα, γὐϊρῦ ἀθηοία {86 δϑίσοϊ- 

: 866 κῃ. χῖ, 20, ἰῃ ϑυτίας δῃά Ασασηδίο. 
5 ΕἸ μαΠ α͵εῖπ, ῬΌ. 82-001. 
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ΟΡΟΣ, αἷ5ο; Ὀαῦ 20 ΟἿΘ 15 βῦΓ6 85 γοὺ ον ἴο σοδά {8656 
βίρῃϑβ ἢ Αβϑυτίδη, ἢοσ δῦ ΠΟΥ πλθϑη οχδοῦΐγν. Οαΐάει, 
Ὀοδοδίβα οὗ 1.05 ζθδηϊηρ 85 Μ61} δ5 ὈῬθοδῦβα οὗ 1:05 Ὀοίηρσ 
186 βοποίίο δαυϊναίθης οὗ Οἱαϊάαΐος, τᾶν το] ἢανα 
ὈδοΏ {π6 ὩΔΙῺΘ ἴοσγ δϑίγοϊορθσ δηοηρ [86 Βαρυϊοηΐδῃβ. 
Ταδῦ [π6 νοσγά Ξῃοιά 6 βρε]1δἁ τῷ :58 Ασδαῃηδίο, Ἡθῦσγον, 
δηᾶ Οτοοῖς ἔοσσζηϑ, ἰῇ [6 5816 ΑΥ 85 ζαϊάμ, [6 Ὥδτηδ οὗ 
[86 παίϊοῃ, ἄοεβϑβ ποὺ ὕσονθ δὴ ἰάθη εν οὗ οσρῖθ. ΤΏ 
ἘΠ ΡΠ 5 νοσά τ Βοσῦ" 85 ἰῆσγθαο ἀξίοις τηθδηίΐηρβ, 
οὔδ ἀογνοά ἔσοσῃ ὑπ6 [δἰ λοσίΐα, “ 5δοσίβοο, ᾿"" ομ6 ἔσοσῃ 
{π6 [ἴῃ λοσίῆδ, “ΘΏΘΓΥ," δηά οὐδ ἴσοι ἰδ6 [δα 
λοςβες, “᾿οῃηςογίδίποσ.᾿ ἡ Μϑην ποσάβ ἴῃ 81] ἰδηρυδροβ 
86 Βοιῃοηντηοιβ δηά Βομηορῃοηοιβ, ψιδουΐ Ῥοὶηρ 
Ὠοτῃορθῆουβ, ΟΓὁ Ὠοπηοϊορουβ. 

Μοσθονοσ, ἴδε ἀπἴ165 οὗ αϑίσοϊοροσβ όσα ποὺ οοῃδηρά 
ἴο τηδίκίηρ Ὠοσοβθοοροβ οὗ πδίϊνιθϑ. Ιὖ 15 οἶδασ ἔσοσῃ 
τῇς τηοηυσηθηΐβ ἰῃαΐ βοζῆθοηβ ψβ οδ θᾶ Ὡροὴ ἴο 
ογίοηὐ δηά ἴδ Ὺ ουὧοῦ 86 ἔδει ρῖθ5 δῃά ρϑΐίδοθ, ροσββδρϑ 41] 
Βουδβοβ, Ὀαΐοσα ποὺ τόσο οοηδίχαοίοά, Τα ρἷδηβ οἵ 
[86 ἰδιρῖθβ, αὖ ἰθαβδί, ΔΚ γγ611 ἢδνα Ὀδθθη ἄσανῃ ὩΡ 
ὉΥ βοπιθοηα οοηηθοίεα σῇ ἰδ σοσεδὶρ οὗ ἴμ6 ροά 
ἱῃ ΜὮΟΒΘ ὨΟΠΟΥ [86 ἰοΠ1ρ0]6 γγὰ5 ἴο Ὀ6 Ὀ.110. Α5 οδοῦ ροά 
Βαὰ δί5 ραζσίϊουαγ οοσοσηοηΐοβ 8ηἃ 8. ἀἰβιϊηοῦνα ὑθσρῖ6 
ἴοσ ἢἰβ ὈΓΟΡΟΙ ΜΟΣΒΏΡ, 6 οδϑῇ τσοδαῖ ν ρογοοῖνα ἢον 
[88 τοοοσάβ βρϑδῖξκ οὗ ἃ ραϊάμ οὗ ἴδε ροά ϑμδιγδϑῆ " δηά 
οὗ ἃ ραϊάε οὗ ἰῃε γοά Μαγάεμϊ." 

ΑΚ [86 βἰσϑοῖβ, ννα 115, δι δ ϊκτηθηΐβ, δα ρα Ὁ]1. Ὀμ114- 

ἱὴρβ Ὡροάρά ἰο Ὅ6 οπδοηίοα 8δηά οοηδίχιοϊοα, τα οδα 
υπάογβίδηδ Ὦον, 8ἷ5ο, ἴδοσα οουἹἱᾶά Ὀ6 84 γαϊάμ οὗ [86 
οἷν οὗ Βεαῦδγΐοι. ὅ 

Μοσϑονοσ, βίης Ὀυ] ἀηρβ οουϊά Ὅ6 οοτητηθηοθά οἠΐν 
ΟἹ 8 ἰοὺ ἄΔΥ δηά ἴῃ ἃ 'υτοἷζν τοητῇ, 10 ταν γγ6 11 ἢανθ 

Σ Θιχαθθιηδίοσ: πες. οὗἨ Ναδιεπαίᾶ, 451,1, ΝΑΘΏ. νἱ, 22, 2. 
3 Θίσαβϑβ.:; 7)5η5ς. οὗ ϑαγέμς, 457,12. 374, 118, 19. 
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Ὅδοῃ ἰδ6 ἀαΐν οὗ 86 οὔϊοξ οὗ [Π6 Ὀυϊ]ΠἋῷὅοτα ἰο ἀδίογηνηδ 
ψΏΘΩ ἰδ6 ἄδγ διά δετίνϑά ου Ὡ1Οἢ 1 νου 6 ἑογσίηδῖθ 
ἴο Ὀορίη οροσγαίίοηβ. ἀρδαίΐῃ δηά δραΐη [ῃ6 ἱπίηρβ σοὸ- 
Ἰτογαῖθ ὑδαὺ ἃ Ὀυϊ]άϊηρ νγα5 Ῥαραη ΟΣ ἃ ἴσον ἄαγ. ὙἘο 
Ὀαοϊίασ μδῃ ἰδ6 αϑύσοϊοροσ οουἹἱά ἀείογηγης (15) Απά 
5ίηοθ Ὀυϊ]άϊηρ οοὐἱά ἠοῖ Ὅ6 οοτζητηθησοά τἱιϊμουΐ Ὧϊ5 
Ῥοστηϊβδίοῃ, Ὧθ σηϊρῦ ἴοσ [15 γσθϑβο, αἷϑο, Ὀ6 οδἱἱοά 

γαϊάπ---οὨϊοῦ οὗ [86 Ὀυ ]Ὰῷ86 75. 
Αραΐη, ϑοῦσδαηϊς βϑανβ (δαὶ πα πασδριασῆ δᾶ ζαΐμ 

δϑοῖ ἴο αν ἰδίκοαῃ ρασζὺ 1 [86 ἔοϑεξνα ᾿Σ ἰδθοη οὗ πον 
Ὀυϊ]άϊηρβ, οδηδίβ, οἷο. Τδὰ5 ϑοηηδοθοσρ βοηάς ἃ 

ηπασἤγιασἶ δηά α ξαΐμ ἴο Ορϑῇ ἃ οδηδὶ δῃά: ἃ ζαΐμ ἰαἷκε5 
Ῥατὶ ἴῃ ἰδ6 του] ἀὴρ οὗ ἰοτρ 165. 

Ἑωσίδοσ, 1 15 ἰσοαπθθῖν 5 ἰῃαὺ οογουγοηῖθβ ἰοοῖς 
Ὁΐδοα αὖ [86 ᾿ξ δ οῃ οὗ τοραῖτβ, οσ [π6 ἰαγίηρ οὗ {86 
ουμπάδίίου, ΟΥἨὨ δὖ ἰδ οοτησηθηοοσηθηΐ οὗ {Ὧ6 σοοναϑῖΐ 

οὗ [6 ἀξέρτὶβ ἔγοσῃ [μα συΐηβ οὗ δὴ οἷά ἰϑσῃρίβ, οσ αὖ 186 
ἀεδαϊοδίοηι οἵ ἃ θῖν, οσ τοπονϑά, Ὀυ 1] }1ηρ. ἘῸΣ ΘΧΑΙΏΡΙςΟ, 
δ ἴδ ἰαγίῃρ οὗ ἴ[ηὴ6 ἰουπάφιίίζοη οὗ ἰδ6 ἰδηιρίθ οὗ 51: 
1ἴὴ Ἠκσδτιτδαη, Νδθυηδια βαγϑ (δαὶ δα ἀϊά 1 τἱ ἱποδη- 
ἰαίϊουβ δῃά υὐἱτ (δ6 οοζηηγϑβϑίοα οὗ [Ὧ6 ρνοά [ἡ ιϊία, 
τῆι Ἰοτά οὗ ἰουηἀδίϊοηβ δηά Ὀγίοῖκβ, οἡ [86 ἔοσίαηδία ἄδῪ 
δηδ 1 [86 ἔδνοσγδαθϊθ τροηϊῇ ψΏΟ ΘΠῃδιηδθἢ δηά 
Ἑδιητήηδηῃ δά πιδάδ ᾿ἰκηονχῃ ἴο Ὦϊη) 1ἢ 8 νἱ βίου  δῃηά ἰδαΐ 

Ὧ6 ρουτοά ου οὐ 105 νγ8115 ῥρϑῖστη- νΐηθ, τῖπθ, οἵ, δηά 
ὩοΙΘΥ. ἢ 

Αρϑίη, ἔασίῃοσ οἡ ἴῃ [δ6 58:16 ἱῃβοσιρίίοη Ναρθυηδὶά 
ΒΔ Υ5 ἰδιαὶ 6 ἰδ] [6 Ὀτοῖκ5 οὗ [86 ἰδῆλρῖθ οὗ [86 ὅπη δὲ 
ΘΙΡΡδγ Ὡροῦ {86 ουηάδεαίίοη οὗ Νγα- 5: ννϊο ΘΠ δη- 
ΘΞὮ δά τηβδάθ Κπονῃ ἴο Ὠἰτ ἰῃ ἃ νἱϑίοῃ (δὶγἧ), τὶ 7οΟΥ 
84 το͵]οϊοίηρ, ἴῃ 8. ἔδνοσαθϊθ ζτηωοπτῇ οὐ 8 ἰοσϊιῃδία ἄδυ, 

: Μείξθηος δά Ἐοξί, δὲς Βαιένισοκέγιενι δαπλενίδε 27. 
3 ὅ66 Βαδ. δδηγέδη, ὉΡ. 12,13. 2 ΚΘ, ἱἱ, 1, 1οο. 
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δηοίηϊηρ τ οἱ ἰδ6 νυειτίθη παῖ οὗ Ναγδῃ)-ϑη 
δηὰ οξοσίηρ βδοσίβοοβ; ἘὩσΙὮοΓ οἱ, 6 δρεδαξβ οὗ δαν- 
ἷηρ βαποιβοά ἰ δηά στηβδάβ 1 Β΄ ἴο 6 8 ἰδιωρία οἵ δὶ5 
φοάδοαά. 2 

ΤΠ ψ1}1 Ὅ6 ποϊορά, δἴ5ο, ἰδδῦὺ το βίθρ 15 ἰδίκθη ΌὉΥ δὴν 
κίηρ, δ ἰδαϑβὶ 1η στεραγά ἴο Ὀυ]  ηρ, τἱϊδουῖῦ βοσηθ ἰηϊ]- 
τηδίλοῃ οὗ [ἢ6 ν11] οὗἩ [ῃ6 ροάϑ." 

δοῦλα οὗ [86 ὕδιιθβ Ὁ νοῦ ἰδ πηοαϊτιβ οὐ ᾿ηΐοσ- 
ῬὉτοΐοσβ οὗ ἰΐθβθα οοζωσηιηϊοδίϊοηβ ἔσοσῃ ἰδ ροάβ οσθ 
οΔ11.ἅ δὲ δαγώ, ᾿'8θ}σ᾽ ᾿ 3:6 “ππαδδμ, “Ῥτίοβι᾽,";5. σδαῦγω, 
“ἰηἰογρσγοίοσ᾽" (Ὁ); αελήῤμ, “᾿δροδβδηίογ᾽":7 δαΐμ οΣ 
Ὡπασπηιασἧμ. ὃ 
Νο Ὀιϊάϊηρ οροσδίξουβ βϑϑοῦλ ἴο ἢδνθ Ὀθο οοπ]- 

ΙΘηορά τἱίδουῖ 8 βἰρῃ ἔσοτῃ [86 ροάβ ἰὩγου ρῃ οὔ οἵ 
[8656 πιοίποάς οὗ οοσησηιηϊοαίίοα. ΤΉΘϑα ὑσχίοϑίβ δηά 
ΒΘΟΙ͂Β, 8η4 οἰο ΓΞ οὗ [κὸ ἱτχιροτ, οουἱά οδι56 οσ ὑσονϑηΐ 

ΒΏΥ Ὀυϊ]ϊηρ Θηοσρσίϑοθ. ὙΤΏΘΥ τόσα [6 Γοδῖ πιδϑίοσξ 
οὗ {86 Ὀιυ]ἀϊηρ ἰσαθϑ υπϊοηβ, [86 “ὍοΞθ65 οὗ [π6 7085. 
ΤΕΟΥ οοὐἱά ἀδοίΐατα 8 βίσικ οσ δεδυσυρίίοη οὗ ορεσγᾶ- 
οηβ. Τακίηρ ἰδθαὶ 411 ἱοροῖδοσ, ἢο Ὀοίθοσ ἰοσσὰ οουἹά 

: 7ἅ., τοί. 4 7ἁ., τοϑ. 

ΟΥ̓ΌΥ 8. οουυγηββίοῃ ΟΣ βίῃ Βονγενοσ σίνοη (ελέδὲγ ατλέῤιέηι, Τυρσάου, 
ῬΟοὶ, 146, 148. Οοτρασζο ολέρὲν ἐδλεσλέρ-ῥμ- εἶ, "ἸΏ6 οοτασζηϊββίοη οὗ [88 
ἐσ εσδὶρ Ὁτιοϑῖ,"᾿ Αβδυσραηῖραῖ, Κασεαηι Οὐἱ., ἵν, 86; φτὐέῥὴ» 7. εἴα" οτς 
1ςἠαγαΐε, “᾿ἴῃα οομτϊββίοῃ οὗ βίαν" οὔ "οὗ [86 δίας ὑγίδβδίθϑϑαβ, 
ΚΒ. 1, 252; σπέρὲν πιαλπίε, “ἸΒ6 οοτησηϊββίοῃ οὗ [86 τοσΐλε τί οϑὶβ,᾽" δ,; 
ἐδαίω, “ εἰστΒ," ΚΒ. ἱϊ, 252, δῃά Ὠεϊ., ΗΕὟΧΒ., 204). 

4 ὅε6 Ζιησηογω, Κὐ μα εἶπ, 86-01. 4 ΚΒ. 1, 252. 
6 ἸΉ. ἱΐ, 250. 
γΚΆἘ. 192; Εσδηῖς, δϑιμάϊθη κω δα. Κεῖ ρίοη, Ὁ. 21. 
8 Θοϊχγαηῖς, Βαδ. δήδπηγεεη, 12. 
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ῬὍ6 βυρροορίοά Ὁ ψοδ ἴο δῖα ἐμοὶ πη γσαϊάμ, γα 
δαπῖες, “1: οἠϊοῖς οὗ ἴδε Ὀυϊάοτ5.᾽᾽" 

ἈΑρβϑίη, δαμε 15 υιϑοά ἴῃ βοσίθβ οὗ ΞΥὥΟΩΥσΊΟΌΒ ΟΧΌσοϑ- 
δίοῃβ ἴο ἀδποία ἔῃ θη ψῶο στο οοπηροίοά τὲς 
186 ογϑοΐθβ οὗ ἰῆ6 ροάβ, νυϊῇ δοίσοϊίορυ, τὶ Ὀυἱ]άϊηρ, 
δη ἃ τ [86 τῦῖβα τπηθη ἴῃ ρϑῆοσαίὶ. [1 50 ζδ 85 ΔΩ οὗ 
ἴμ656 νυῦῖβα θη δαά ἰο ἄο τὲ ἰδ6 οοηϑίστιοϊίοη οὗ [86 
Ὦουδ565 οὗ (δα ροάξ; οἵ ψἱ ἢ [Π6 ΒΟΓΌΒΟΟΡΘ, ΟΥ Ὦουδ6 οὗ 
ομδ᾽ 5 ῃδυύϊννιγ; οσ πὶ τ86 Ὀιυ]αϊΐηρ οὗ ᾿ϑαιρῖοθβ; ΟΣΥὨ ΣᾺ 
186 Ὀυϊαϊηρ οὗ ᾿᾿[αῦδ5,᾽ ΟΥ ὄνϑῶ οὗ ὑδοιρῖ5,-[Ώ 6 
ταὶ; Θδοῦ 6 οΔ116 ἃ 4 δα, οὐ Ὀυϊ]ῷ6γ. Ὑδοῖσ οἰϊοῖβ 
τηὶρ ἢ γ)υ61} ἢανα Ὀδοη οΔ]16 ἃ ρσαϊ-ἄπ Ξε γαῦ δαπΐς, “" οἸλοῖβ οὗ 
186 Ῥυϊάογο. ἡ Τηδϑηγοἢ 85 (15 Κιηά οὗ ὈυΣ] ν᾽ νὰ 5 
δοῖγ Ὠϊρῃορὶ ἑπποϊζοη, γα οδῇ δαϑιῖν υηδογοίδηά ΠΟ 

ΣΑ 5. ΠΑ ΌΘΓΥ ΡΠ 1556 ου [86 Ομηείογηε Τεχὶς ἴγοηι Βαδ. Ταδίεῖς, οἴο., 
ἴῃ ἴδε Βιιο Ξἢ Μυβθουτη, Ῥαγὶ χυϊΐ, υἷαΐθ 13, βυρροσὶβ (815 νίονν 7588 
δἰδίοδ, [Ι͂᾿ {ῃ6 5ΥΠΑΡΘΙΥ τὸ βηά δαηῖ ρξίνοῃ 88 ἃ ΒΥ ΠΟ Οὗ δα, 
κβΘΟΥ᾽ἢ; δαγε ἃ3 8 ΞΥΠΟΏΥΙΏ οὗ σ-5ῳ, “ῬὨγπίοίδῃ," δηά ».-ὧξ-6 ἰεγ-ἔξ, 
“Κηομεσγοῖ ογϑοῖςθϑ," “ Ογαξεϊξώπαέρεν᾽" (Ζιταταετω, Κ. Τ'., 87); διά [8656 
ἱτωσηθάϊαιοῖγ ἔο]οννθά ὉΥ ἀωῤ-δαγογω, “'βοῦθο," δηεξω, “π1β6. τοδη," 
διά »μ-ἄώτε, "᾿Ἰοαγηθά, Ἰοηηοσ. ἡ ΤΌΘ ϑυσοσΣδη σ-2:, 88 15 νὋ 1 Ἰζονω, 
ἄεμοῖεβ ἴῃ Αβϑυσιδη, σδε, “ῬὨγβίοῖδη,᾽"" ἀμῥδαγ, κ'ϑοσῖθα,᾽" δηά δαγω, 
ΚΒ6ογ᾽ (Ζιτώσλσσι, Κ. Τ᾿, 86); Ὀαὶ γέ λαὶταδαπε ρῥίνε  ([86 εἰ ἀοηοίησ 
ῥίνέδιι τὰ σπίηη, Βτ. 2402, 2410), ἃ ῬΏτΤΑΞΘ 1964 ἴο ἀοϑοσίρε Νεῦο, “τὰ 
Ὀυ]άοΣ οὗ ἐβίθ." Οοἴηρασο ψῶδὺ Αβδυγθαηὶραὶ βαγ8 ἰπ [6 Κασραῖε 
Οὐ παάεν (χ, 70, 71): “Οἱ στὔῦ θά δ εἰρδὲ ΤΥ ἄσγεδηβ ἃζὰ ζανοσαῦϊο δά 
οὐ ἰ᾿ιδὺ οὗ [δ τλοζγηΐην σὰν ἰδουρδῖβ ἀσὰ ογεβίθα᾽"᾿; νῇοσα δαηε 15 ρεσσωβη» 
δἷνο, 45 ἀαηιδα ἰΒ ἰὰ ἴδ6 ὑγοοθάϊηρ οἴἶδϑα (γά. Τεῖ., Ος., 86ο. 898). 
ὅὃο 4-.Ζ ὕπεααξε, οὐ δαγε. ΙΔ ἴδ6 εἰρη ἔοσ γοά Ὀεΐοσο ἴδεσα, [6 εἰψῃ9 
πεσε Νοῦο. Αραΐῃ, »:6- 2 τὸ δαγω οἵ νεδδ ἐεγίΚ (Βτ. 10284, 10385). 
15!γ, 186 5ἰρσηβ "πη. ηι6-ἰαν τὰ σηξε, ἐρῥίδσχε, δάσο, πεμάπ, δεῖ ἰσγίε, 

αὐξαϊΐωνι, δὰ ηιὰν ὠρερηαηΐ, ἀρὰ ἴδ656 411] δὸ ὉΣΟΌΔΌΪ, βυθοηγταβ οἵ 

δαγιε (Ζιταταοση, Ἀὐἰ μα! αοῖη, 86). 
8 ΤῊΪ5 Βοι56 οὗ ἴδ σοάς 15 [86 5816 88 [86 δαΐ οὗ 4] Κὶπαἀὲ (οὐϊιοά ὮΚ 

Οεἷἴο Ιωοἷδι ἔος ἴ86 δες» οἱ Ῥτοῖ. Ὁ. Ἡ. ἵ,. Ἐ]οἰβϑοβοῦ), δα ἰδ6 δεῖ 
οὗ Βασάεβαῃ β Βοοΐ οἵ ἐδε Ζατς οἵ ἐλε (οιμμνέθς (οὐδ πηοά Ὁγ Ουτγεΐοι 
ἴῃ [86 δρίεϊερίμηι ϑυγίασωρ), (6 οἷξος οὐ ἄοπια οἱ Μαηποίμο᾿β ΑΙ ῥοέεἶε3- 
"παἰΐοα, ἀπιὰ ΜΜαχίτϑ' Απεοδοία 4 ςἰγοϊορίςα, αοὰ ἴδιο “ Βου56᾽" οὗ ουγονγη 
διϑίσοϊοξεζξ. 
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[Π6 ἴοσγαίρῃ Οσϑοῖβ δά Ἡρῦσονβ δηᾶ Ασγδΐθθδης ΤΑΥ͂ 
Ὦανα δάἀορίοά [26 ῥῆταβα υϑοά ἴἰο ἀδηοίβ ἰδ6 μίρῃοςὶ 
οἴἶοίεαϊβ οἱ (δα ου, οΥΓ Ῥτοίοϑβίοῃ, 85 ἃ ρϑῇρσαὶ ἴογχῃ 
1ποϊυατϊηρ 411 [16 51 Ὁ -οἶδϑϑοβ βυϑυτηθά ὑηᾶογ 1, 6 
οδΔἢ υπάδεογοίδηά, δ'5ο, ὮΥ τῃ6 Βαῦγ]οηΐδη οοπίγαςξ 
ἰδ Ὀ]6ῖ5. ἼΘΙ 50 ΤΏΔΩΥ ραϊάμδ δῃᾶ αἰπιοβδὺ θη γον [81] 
ἰο τηϑηϊίου {Ὧ6 οἶδα οἶδϑϑοβ πδιηρά αῦονθ, οχοθρὺ δ 

βογΙθ 5, οσ ἀμρϑαγγί. ΤΏ δλαπρε ((Ὁτῖοϑὶ ᾽)), ἴδ6 ἀν}- 
τα" δηᾶ 86 γαϊάμ, ἰ86 ἰῶχοο {165 πλοῦ τὶς 50 οἔΐοῃ 

οὐ [86 ἰδὈϊ]οί5, ψ111 (5 τοργοβοηΐ [ἢ6 Ιορασηθά οἶδϑϑθβ, 

ψῶο ἰσαηβδοίοαά 86 ὈυΞίησθθα οὗὐ [86 οοσοσηηϊον Ὁοίπ 
βϑοσγοά δηά ὑγοΐδῃθ. Δηάδ ψῇοσγο νἹβϑίοῃβ δηά ἀἄσοδιηξ 
ΔΙΘ σοποογηθσά, 85 15 [ῃ6 ο856 ἱὰ ᾿Πδηϊοῖ, [86 γαϊάε ποιά 
6 {86 τηϑδη ἔοσ [86 ψοσῖς. 

Βεΐοσγα οἱοβίην ἴδε ἀϊβοιβϑίοῃ οὗ [86 τηϑδαπίηρ οὗ [86 
ψογά Ομαϊίάθδῃ, 1 ΔΚ Ὅδ6 611 ἴο “411 αἰὐδαϊίοη ἴο ὅνχγο 
ΤΕΟΙΠΔΙΚΑΌΪα ἔβδοῖβ ἴο Ὅ6 ρ᾽θδηθά ἔσγοτι ἰδ6 δϑίγσγοϊορίοδ 
θά οοηΐγαοῦ ἰΔὈ1εῖ5. ΤΟ Εσϑὶ 15 (Πα [86 5'ρη5 γσαΐ δΔηά 
ὧὄπ, ΜὨΪΟἢ αγὸ ἰουηά 50 οἔΐθῃ οὐ [86 οοηἰγαοῖ ἰδΌ]ο 5 οὗ 
Βα ]οηΐα, τὸ βοδγορῖν, ἱξ ὄνοσ, ἰουηᾶ οὐ δὴν ἄοοι- 
τιθηῖβ ἴσοϊη βϑϑυσία " Βδου]οηΐα νγαβ [δ6 οουηΐγν οὗ 
[86 γαϊάἄι ἀοοογάϊηρ ἴο [86 οὐυποίΐοττη ἀοουτησηῖβ; δηά 

: ΤΈΘ 5ἰρῃβ 4.8.4. οὗ ἴδε Αϑϑυσγίδη ἰδ Ὁ 16 5 δΓ6 οοσωση ον εοτρίογοά 
ψὮΏοσα ἴῃὴ6 Βαῦγ͵οπίδη 156 ἀμῥδαγ, “' βογῖ6.᾽" 8.666 ἰδθϊ1ο5 ἰῃ ΚΒ. ἱν, Ὀρ. 
100, ΙΟ8, Σ1Ο δὲς, 112, 114 δὲς, 116 δὲς, εἰ αἱ. ΤΏΘ γα α-δα οὗ Νοβ. 74, Ιορ, 
266, οὗ Τοιηρβοη β Κερογίς οὕ ἰδὲ Μαγίοίαης απὰ Αεἰγοίορετς οὗ Νὲπε- 
νεῖ; απά Βαδγίοη πουϊὰ Ὅ6 [86 οὔϊοῦ οὗ δα Ξοσίδοβ, [86 βΞαῖθ δ8 ἴδ γα 
ἀμ}-5α7 οὗ Νοβ. 81, 250. 

ΤΒε 4.Ζῦ οἱ Νο. 58 ΣΩΔΥ͂ αἶϑο Ὀ6 τεδά δ5 ἀωῥ- σαγ, “βοσίδε᾽ (5866 Βτᾶη- 
ΠΟΥ͂, 113277 δηῃά 113279)ὲ.. ΤΏΘ γα αι οὗ Νο. 59 τοϊσῃϊ ἴδοι Ὅς “ἰδ6 
οδίοεῦ οὗ ἰδ βοτίθε5.᾽ Τα ΟὨΪΥ͂ Ὡδτη68 ἰοἷν ἢ ΤΒοιρϑοι β ἰδ οἰ (πὶ 
τοὶρῦ οοσῇα ὑπάογ ἰδ οἶδβα οὗ [6 (μαίδθδη ὑγίοοὶβ δύ ἰδ8 »ησϑσῆ- 
τισι οἡ ΝΟΒ. 24, 83, 182, 243, δΔηά ζαΐμε οὐ 134 (ξκαϊ-ἴ-6 οὐ Νο. 256. 
(Τ. ταῦ καϊ-ἶδ-ε, Ἰζ. ,χ1τ6, ΚΒ. ἶν, 114) ἀπά ῬοΞϑιΌΪΥ ἴἰδ6 λαὶ οὗ 18, 186, δοιὰ 
187, 811 οὗ πεϊοῦ, ἃ3 γα ανθ 566 δῦονϑ, ὭΔΥ πᾶνὰ Ὀθοη βιδάϊν 5 οΏ5 
οὗ ἰδς γραϊκάπ:. 
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ἦτ τνᾶβ [86 τορίοῃη οὗ [86 μαι δδῃ ὑγίοςίβ δοοοζάϊηρ 
ἴο ϑδηΐοῖ, ΗἩοσχοάοξας, Οἰδϑίαβ, Βοσοϑυβ, ϑίσαρο, Ὠ:οάο- 

ΤΌ διου5, δηά Ατσίδῃ. 

Το οἵδος ἔδοῦ 15 (86 ποϊουγοσίὮν δρτθοηθηΐ οὗ ϑίσαρο 
δηά [86 ΑΞξϑουστίδη δϑίσοϊορίοδὶ τοροσίβ τ ἢ τοραγά ἴο [88 
Ἰοοδῖ 165 ττογα ἰῆ6 αἀἰϊδογοηΐ οἶαϑοϑθος οὗ δϑίσοϊορϑιβ 
τοϑὶθά, δίύσγαρο 58γ5 (ΒΙκ. ΧΥῚ, 1) ἰδαὺ ἴῇοσο σοσὸ δον 
κὶπάς οὗ Ομαϊίάἄθαδαῃ δϑισοίΐορογβ, βς 85 Οτοδοηοὶ, Βοσ- 

ΒΙῬῬΘτοὶ, δηά ΣΎ οἴδοσβ. Νοῦν, ζδην οὗ Τβοσηρϑο 5 
Αςἰγοϊορίοα! ΚΟΡΟΥΙΣ ἄτα ὉΥ τῶϑθῃ γῶο δζὸ οδϑά βοῃβ οὗ 
Βογξὶρρα οσ βοῇβ οὗ ὕσιϊκ (ἱ 6., Οσοδβοηοῦδ); δηά δῇ "η2- 
τπαπ οὗ Βοχσβῖρρα 15 τηϑηϊοποά ἢ Τοσρβοη 5 Ζαΐε 
Βαδγίοπίαπ 1, εἰΐογα, ἱ, οον. 6.Ὑ. Τα σοροσίβ δηά 1οἰοσβ 

ὍΟΣα υυϊτίθη 1 (86 7.8 ορηζυσυη Β. θ. Ὀυσίηρ 411 [ἢὶ5 
εἶρηθ [δ6 δϑίσγοίοροσβ οὗ Βογεῖρρα δηά ὕσυϊ δε {πεὶγ 
Ῥίδοβ οὗ ὑσγϑδσηϊηθηοθ 85 δϑίσοίοροσβ; δηᾶ ϑίγαθο ο8115 

ἴδοπι ὈοϊΏ Ομ θβῃβ. 
1, ὑδοσεΐίοσα, δῆγοπο οὐ͵θοὺ ἰο ἀογινίηρ “Ομδϊθδη 

ἔτοσα ραϊ-ἀμ, οἰἰοξ οὗ [6 Ὀυϊάοτγθ," Ὧδ τδν 5.11 Ὠο]ά 
ἰμαὺ [86 πδῖηδ 85 56 ἔοσ ὑγίοϑίβ νγγὰ5 ἀδσίνοά ἔσοτμ 86 
ὭΔΙΏΘ 845 9564 ἴοΣ ἃ ροορίθ. ΕῸσ [86 ἤδῦηα Καϊάμ, οτ 
Ομδίάδβδη, ἔοσ 186 ὑρϑορῖθ δπᾶ οουηΐσυ δηά :ηδϊνι 415 
οὗ Ομδί ρα, ἰ5 Ιουπμὰ ἴσοι ἰδ ἐὑἰτὴθ οὗ ϑῃδίπηδηθζοσ [1], 
850 Β. Ο. ἴο [16 ἰἰπ6 οὗ Ατγγίδῃ δηᾶ Ουϊηΐα5 Ουτγίϊα5. 
θυγίηρ ΔΩΥ ρδζγί οὗ [ῃϊ15 (ἴπι6, ὑμοσγοίοσο, Σὲ νὸ ἀδγίνα [86 

Ὥδτὴ6 Ομδίἀδθδη 85 ἀρ] δά ἴο τ86 Ομαδίδδη ὑσγίθϑίβ ἔγοσῃ 
[86 πᾶῆα οὗ [86 Ομδίἄθδῃ ρϑορῖθ, [8656 ὑγίθεϊβ. ΣΏΔΥ 
δανα Ὀδοθῶ ουηά 1η Βαῦνυϊοηῃ οχογοὶϑίηρ [86 ξαποίτοῃβ οὗ 
δϑίσοϊίοροσβ δῃ ἕνα Ὀθοῃ οδἱ θά Ομδίθδηβ αζοσ [868 
ΤΌΠΩΡ Ῥϑορῖίθ, 1151 85 οἴοσ δϑισοίορεβ ψεσγε ζουηά ἴῃ 
Βοσβίρρα δηά ὕσιυκ, δά ἡδηιϑά δέος ἰδ οἱϊ165 τ ΏΘσα 
86} ἅννεϊὶ δηᾶ ροσίοσηθά πον ἀπια5. Τδὺ 15, ἐξ 186 
δϑίσοίοροσβ οἵ Βοσβῖρρα οουἱᾶ Ὅ6 ο411.6 ΒΟΓΞΙΡΌΘΩΏΘΒ, 
186 δδίσοίοροσξ οὗ Ομαϊθα σῦδΥ αν ὕὍδθϑῃ σἰρδιν 
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οΔ116ἃ4 ΟΒαίἄδβδηβ; [86 οἱὸ ἔσοσαῃ {86 οἱΐγν, [86 οἵδοστοσα 
186 οουπίσυ, οὔ πδίΐοῃ, ἰο ψῇϊοῦ [ΠΟΥ τοϑρθοῦνεϊν 
Ῥοϊοηρθοά. Τῇ βυδ-οἶαϑθοθ ἀσγὰ σωθηϊοηθά ὉΥ ϑίσγαδο 
85 ὙΜ6]1 85 ἰδ ρϑηθσζαῖ ἴοσιῃ; ζδηΐθὶ τηθηϊίουϑ [86 ροηογαῖ 
ἴογσα δίοῃδ. 

Τὴ οομοϊπβίοη, 1οῦ 1 Ὅ6 τουμθογοά (δαὶ 86 δείσο- 
Ἰορίοδί τοροσγίβ (815 ἔδγ ρι Ὁ] 5 ῃ θά, ΟΣ ρἷνα {86 Ὥδτηθ5 
οὗ [86 Ὑσίζεσβ, δῖα αἰγηοβὶ 8411] Αϑϑουσίδη; δηά ἰῃδὺ [86 
αϑίσοϊορίοδὶ τερογίβ οὗ ϑίγαβϑηγαίοσ, Ερρίηρ, δῃά Κυρίοσ 
ἄο τοῖ ρἷνε [ὴ6 πδίϊνα πδιηθ5 ἴοσ 86 δϑίγοῃοτοσβ ΨῸΟ 
ἅτονν ἰδθαὶ ὕΡ, Ὡοσ δνϑῇ {6 5158 υδϑοά ἴο ἄδηοΐα [δοβα 
ὩΔ165. Βαΐ ἀνθ 1 [ον ἀϊά ρἷνο σύβϑην 5: ρΏ5, ΟΣ ὩδΙη65, 
ἴο ἀδφηοῖΐο δϑίσζοϊορογβ, Σ νου ποῦ ὑσγονο [δι δηϊοῖ νὰ 
στοῦρ 1 υδίηρ ΟΠδίἄθδαη ἴο ἀδθηοία ἰβθη. ἘῸσ βσεῖ, 
Πδηῖοὶ 85 τγιρ ἴῃ Αταγηδῖς δηα οί ἴῃ Βαου]οηΐβη; 
8δη4 Βοοοῃάϊν, [π6 βυρεβογρύίοης οὗ [86 υυιζοσβ οὗ [86 
Αἰ ἰγοϊορίοαϊ Κορογίς υϊτ ἢ ἮΔΑΙΣ ἃ ἄοζθῃ ΟΣ τῆοσε σσοῦρϑβ 
οὗ εἷρῃβ δῃηά δ ἰοαϑὺ ἃ ἄοζοῃ αἰ βογοηῦ γὰνβ οὗ ἄδ- 
ΒΟ ίηρ ἴἤοτα, ἴο ἀεηοῖΐθ δε τυυειΐοσβ οὗ ὑπὸ σϑροσὶβ 
Βῃοιϊ ἃ σψάσὰ 05 ποὺ ἴο Ὅ6 ἴοο οδγίαϊῃ (δαὶ ραϊ-ἀπ 
ΤΩΔΥ͂ ῃοῦ δ'ϑο δβανθ Ὀθθ ὈΓΣΟΡΟΣΙ͂Υ υδοά ἴο ἀδηοΐα ἔἤθσι. 

Ιῃ οοποϊαϊηνρ [815 Ἰοηρ ἀϊβοιυβϑίοη οὗ [π6 ογίρίη, τηθδῃ- 
ἷηρ, δηά 56 οὗ [86 νψογά Οδβαίάδθδῃ ἰο ἀδθηοίθ 8 Ὁσ θ ον 
οἶα55, 1οῖ 8 ϑτὶ ᾧρ ΌΥ βαγίηρ ἰμδαὶ νὰ (Βϊηῖς τὰ δανα 
βῆονῃ (δα 1 15 ποῖ οογίδίη ἰῃαΐ (6 νογά οε5 ποί ὁδοῦ 
ἀροῦ ἴδ6 Βαρυϊουΐδα τηοηυτηθηΐβ ἱπδϑυ)οὗ 85 1 ὑγοῦ- 
ΔΌΪΥ 15 [ῃ6 581π|6 85 [δα νοσά ραΐ- ἀπ ΜὨϊοΟὮ ἰ5 ἔγοα πηι ν 
ἔουηᾶ οὐ ἰδοῦ; ἰδαῖ, βοοοηάϊν, 1ὲ ΟΒαδίἄθδῃ θὰ ποὶ 
186 Αταγηαὶς δῃά Ἡρθῦσγον ἔοστ οὗ ραϊ-ἀπ, ἴὰ τᾶν βδανα 
ῬΘΘΏ 86 5816 ἴῃ ογίρίη, ἱβουρῇ ἀἰογθηΐ ἴῃ πλϑδηΐϊηρ, 5 

: ΤῈ υδ6 ὉΥ͂ ἔα Ατσδιωθδῃβ οὗ [86 ραϊσοηντηὶς Καϊά οσ Καϑάι ἴο 
ἀοηοία 8 σι β  οἶδϑα οσ ἑπηοίζοη ΤΩΔΥ ὯΔ οοτηρασοά τ τηραξεὶη ἴῃ 
Οτεοῖς ἴο ἀθηοίθ σϑεῖκ τ Ὧο ἔανοσθά ἰδε Μοάοθβ δῃά τὴ “ἴο εν 
ἄονσι᾽" ἴῃ ΕὨΩρ Ἰ5ἢ. 
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86 Αεϑυσίδη Καϊ- ἄμ, ΜὩΙΟὮ γγὰ5 ουυρίογοά ἴο ἀδθηοῖο [6 
{πρ6 ᾿ἰνίηρ βουϊῇ οὗ Βαρυΐίοη τοβα Κίηρβ συϊεά ονοὸσ 
Βαργυίοη ἴθ ἰδ6 ὑπ οὗ .δηΐοῖ, ᾿παϑυγοἢ 85 ΓΙ ΘΘΟΥ 
ξυαποίίοηβ σοσα οἴη ἀοϊοραίθα ἴο ἃ ὑγἱῦθ, οσ οἶδϑβϑ, 88 
ὯδΔ5 ὈΘ66Ώ ἴπ6 οα56 δηοηρ [86 7οννβ, (86 Εργρ δηβ, [16 

Μαεάοβ, δηῃά π6 ρϑορΐδ οὗ γεῖσα; δηά ἰμἱσγάϊν, (δι Ἄνθη 
1 τ86 ψογά σψογζο δρϑοηΐ ἔσοπι [86 ΒανυἹοηΐδη τηοηιϊ- 
ΤΏΘΩΐΒ 85 ἃ ἀδϑιρηιδίϊζοῃ οὗ [86 δϑίσχοϊορ σβ, οὕ ὑσγσίθβίβ, 1ὲ 

᾿ που] ποΐ Ὁσονα (δαὶ 5 οὗ ἃ οἶα55. ἢ δυοῖ 8 πδῖλο (14 
ηοῦ οχίβί, ΔΏΥ τόσα [δδη [6 δῦϑβοηςα οἵ [16 Ὡδῖὴδ 85 8 
ἀοοϊρηδίίοη οὗ [86 ἰσῖρα, οὐ ρϑορίθ, οὗ ἰ86 Οδαδαίθβδῃϑβ 
Ῥτονθβ ὑδδὺ βυιοῦ 8 ὑῬϑορῖίθ (14 ποὶ οχίϑί. 

ΑΡΡΕΝΟΜ ΤῸ ἘΧΟύκδυδ 

δίηοο τ ρ ἰδ6 αρονα ἰδ6 τοδὶ ἱτπηροσίδης 
ουϊάθηοα ἴο βϑῆον ἰμδὺ [86 δαμ δρᾶ γσαϊ-ἄμ ὝΤοτα 
ἱποίαοά ἴῃ {86 Ξοάδ!ν οὗ [86 ὑσίοϑίβ δῃηᾶ βθοσβ 85 
ϑΡρϑδσζεά ἴῃ [δα Ὑα]6 ουὐηᾶοσ οὗ Νδρυηδὶά.: Αἱ 
186 ἀοαϊοκίίοη οὗ Ὠϊ5 ἀδιιρδίογ, Βε1- 581 - ΝΔΏΏΔΓ, 

ἰο 5: δηά ΝΙΚΚΑΙ ἔοτ [6 βεσνίοα οὗ αἰνι πδίϊου 
(ὑπα δ δὴ ἀσπίδι) ἴὰ ἰλ6 ἰεαρία οὗ Ἐρίρασ, 6 
ΒΔ Ὺ5 ἰδαὺ Ὧδ6 οπάονρά ἰδθ ἰδρία σον στὰ 
Βε1ά5, ναγάβθηβ, βϑογνδηΐβ, Ὠοσάς, δηά βοοϊκβ; δηά 

ἐδαὺ “1π ογάος ἰμαὲ [δε τγοβίδοοά οὗ Ἐξ ϑϑῃῖγραῖ 
δηά [88 Ὠοι1565 οὗ [86 ροάβ τηϊρῦ ἠοῦ Ἰποῖτ βίη, Ὧ6 
τοταϊ θα [86 ἰᾶχϑβ, δϑιδΌ ϑηοά ἰδ6 ἱποοσῆθ, δηά 

Ῥυτβεά δηά Ξδηουῦδοά ἰο 5᾽η δηά ΝΙΚΚΑΊΙ ἰῃ6 οἰϊοῖ 
Ῥτιοϑί," ἰδ6 Ἰπβρϑοῖοσ οὗ Ὁσζοροσγίυ," (δ βϑθοσ, [86 

: ῬΩΒΠΞΠοά ἴῃ ἰδ6 γαϊε Ονίομίαϊ ενίες, ΒαΌΥοαΐδη Τοχίβ, νοΐ. ἃ, 
ὉΡ. 66-75. Νενν κσνεῃ, 1915. 

38:6 Εσϑηΐς, ϑδέμάέοη ξων δαδγίονήξοδεη Κορίοη, Ὁ. 5. Ἐοτ γαπιξιί 
ἐ [δ6 56,56 οὗ Ῥτοϑίποοά δηά ἀὐηπίσδμηι ἴθ [06 δα οὗ βϑοάδ! νυν 
186 βᾶσῃβ, ἢ: ὅο. ἘΕῸγσ [86 Ἰαίζεσ, σοσαρασο αἷϑο ξεμέσλία ἀ᾽ δειὰ γρβωμδα 
πὰ (86 Βεαρρϑάβ ἰο Ῥβαΐσγη ΧΧΧΥΪ, 12. (ὅε6 [ον 8 Ολαϊάδέξοδες 
ῬἩγδτίονδωολ, ἱ, 372.) 

2 ὅρα Βγῆηποισ᾽ ς Ο]ατεὶβοᾶ Ζὐδὶ, 7820 δηᾷ τούρξ. 
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ἐηρίτ, [86 ᾿ἱταρτοοδίοσς, [86 ραΐ-ἀμ, ἴ86 δαμι, ἴ6 
ἀμϊαζζα, ἴμ6 ονεσϑθοσ οὐ [86 ραϊηι, ἰΏ6 οσυξίοάϊδη, 
[δ ἴαραγμ, ἴδ τηδίκοσ οὗ βδυρῃ]οδύίοῃβ, ἐδ 6 βἰηρογς 
0 το͵οΐοα δε ᾿δαγίβ οὗ ἰμ6 ροάβ,---ἰβ βοϊάδασγν 
οὗ ἰδοβα ννῆοβο Ὡδη)65 ἀσὸ ἡδηθά."᾿Σ 

Ετοσὰ [815 ραϑβᾶρε 10 15 τιδηϊξοσῦ ἰδὲ [δα γαϊ- ἀμ 
᾿δηά δαη ἃτα βαϊά ἰο δ6 ἴῃ ἐδ6 βοάβ ΠΥ, ΟΣ ἀΞβαΠΌΪΥ, 
οὗ [86 γαγηξι-᾿τιοβῖβ. ΤὭοσ Ὡδη,65 δ.ὸ υΪδοεά δἵξοσ: 
ἰδοϑβο οὗ ἴδε οημημ ἐπ ίδί, [6 δαγμ, διὰ τδ6 αγίγω, αοὰ 
Ὀεΐοσα ἴδοβα οὗ ἰδ ἔαξαγι, διὰ [86 ζαρηηεγ. ὙΏΟΥ 
816 βαἰά, δἷϑο, ἴο ἢδανε θοῇ πδιλθά τὴ Ὡδτηοϑ, 
ἰδαΐ 15, ἴο δνο Ὀθεθη ἀἀδάϊοδίοά ἴο [86 βοσνίοο οὗ δα 
ροάς τὶ [86 ρἱνίηρ οὗ ἃ ποὸὺν ἤδη,6, 1. ϑὲ 85 ἴῃ ἰδα 
βϑῖηθ ἰῃϑοσρύοη ἰδ ἀδυρίοσ οὗ Ναθυηδίά σο- 
οεἰνθά 8 ποὺ πδῆια δἰ οσ ἀοάιοδοῃ." 

:24. ΑΒ -5ῃδυπλ: 25 τα -ϑ)-ἰυ-οἱ Ἐς- 5} -50ϊ1γ- 28] ἃ Ὀαιίδο ᾿Ἰδοὶ 
26 6ὁ-πὰ ἐ-8810-Ὁὲ βῃδῦγι εἰ 61 δὰ. Ῥαγι δὰ. ΕΝ- Ο1-50 
27 ὅ:ὰ. 8- τὶ σὰ δῆ. χα] -ὅὰ δ. θαπα δῃὶ. ὨΙΔῊ -ΒᾺ ἐΐα καἱ- ἴσαι 
28 δι. ἰ1-ἰσ- ὈΪ δ... 16-58-τι, 5.:8-1ω-ἴη ἰαἰς. “11. .[ἡ 
29 δι. ΣϑΙΏσηΑσα τοῦ -πδά-ἀυ-α ΠΡ -Ὁἱ ̓ λοὶ 
40 δῖ). ἴκὶ -ἱ-ἰΞῃ-ἰυτὰ βδδ ἠ6- δ. -ἃ Βδ8-18-Δ -88-08 
41.1.1. δῆ -ηπ δρ-τ-ξ δ δμυ-ὈοΣ- τα ἐδ) Δ58- κυ “0ἢ 
42 δ -Ὁ1- 10 -58:-η0-Ἐ1- τα 
41 8:-:8 1ϊπ δίῃ ἃ 11 ΝΙ: -ζαὶ ὈεἾ6-6-ἃ υ-Ζ61ς. 1] -5ῃ- πὶ 

90 ἢ οοἴυγηη ἱ, 65 24-.:25, Ναδυπδὶά 5αγ5: 1 ἀοάϊοδεθα ΤΩ ἀδυρῆίοῦ 
ἰο ἴδε οἰ οἴ οα. 1Ιο811.ὁ ΒοΣς πδῖθ Βε1. 6610. Νϑῆηδσ. 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΥΠΙῚ 

ὈΑΝΊΕΙ, ΑΝῸ ΤΗΒ ὙἼΙΒΕ ΜῈΝ 

ὝΕΝ Ῥβὰὶ νδβ οἱ ῬΕΣΠΡΡΙ, 6 νγὰβ δοουβϑά οὗ ἰθδοῖ- 
ἴῃς ουδίοτηβ Ὡϊοἢ 10 νγὰβ ποὺ ἰανγίαϊ ἕοσ ἰδ ῬΈΕΙ 85 
ἴο οὔξβοσνθ, Ῥείη Βοηδηβ. ὮΙ δουΐ 8 ἰγίδὶ δῃὰ υἡ- 
οοηάδοτηηθά, 6 νγὰβ θθδαΐθῃ δηᾷ ἱπιργίβοπθά δηά ρμαυΐ ἰῇ 
{86 βίοοκβ. ΤῊϊς 1ΠΠ05ἰγαΐοϑ [6 σδῆπογ ἴῃ 1 οἢ [6 
οὐἱοβ δοουβα ᾿δη161 οὗ Ὀδοοσηΐηρ 8 Βαυϊοηΐδη τὶβα 
ΤΏΔΏ, οὗ οὈβοσνίηρ ουδίοτῃβ ἩΒΙΟΣ 10 γγὰβ τοί ἰδυνέαϊ ἴοσ 
Ἡτὰ ἰο οὔβοσνο, ““Ῥοίηρ 8 βδἰγιοῦ 1ονν." ΎΤΏΘΥ ἀἄο πῃοΐ 
Ῥτονο [δαὺ (πα ουδίοχῃβ οὗ [86 τνῖξ6 σθῃ νγοσὰ οί ἰαννέα] 
ἴοσ ἃ βἰγίοῦ 716νν ἴο οὔβοσνθ.0 Τὸ ἄο 815 ἔπον βδου]ά 
Βτϑοὶ βϑῇῆονν νψϑδί ἃ ϑἰγίοῦ ἴθ τρῃῦ ἰοραῖν δανα Ὅδοη; 
84 βοοοηαάνγ, τυιρβδὲ ἰδοσο γγὰβ ἴῃ ἰδ6 ουπίοτης δηά Ὀ6- 
1Ἰεῖβ οὗ ἃ ψίξβθ ὕδη οὗ Βαυΐίοη ἰδ σηδάδ Σὺ τ ροβϑὶῦθ 
ἴοσ Τϑϑηΐοὶ ἴο ἢανα Ὀδθη δ [6 βϑγθ {116 8 βίσγιοῖ ον 
8η4 ἃ Βαρυ]Ἱοηίΐδη τὶϑα δη. ΤῊ ἰΐδν Ὦάνα [4116 ἴἰο 
βῆον. ΤΏΘΥ 5ΙΠΊΡΙΥ αβθοσὺ 10, 1.5} 845 186 ῬΕΣ ΠΡΟ Δη 5 
δεϑοσγίοα ἰμαὺ Ῥαὺὰϊ ἰσουδοα μοὶ ΟἿἿΥ ὉΥ ἰοδοῆίηνσ 
την] ουξίοτηϑ. 

Αραΐῃ, 85 νὰ 58.411] 566, {Π6 Ὁ Ὦδνα ζδι]οα ἴο βφῇονγ ον 
δ τουὰ αν Ὀδθθ ἱπηροβϑὶρῖθ ἴοσ 8 1ουϑ ττιΐοσ οὗ 
ἴδ βοοοπά οοηΐυσν Β.0.,---ἰμα {1π|ι6 οὗ 86 ΜδἼοοδῦθοβ 
δΔη4 οὗ [86 ΑΞεἰάδθδης,---ἰο Ὦανα τε ίοθῃ 8. σνοσῖς νοβο 
Ὦδσο νουϊά αν Ὀδοη σοργοβϑοηϊοά 85 Ὀοίηρ ὈοΓὮ ἃ εὑσιοῖ 
76 διά Βεαρυϊοηίΐδῃ ννῖβα σδῃ, 18 ἔοσα Βδά Ῥδθῃ δῇ ἴῃ 

367 
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οοῃβίβίθηου ἱῃ ἃ σδη β θείην δ [86 βαηδ (πιο Ὀοΐδ οὗ 
ἴθ. ΤΏΘΥ Ὧδνα ἔδι]θϑα ὄνθ ἴο οοπϑιοσ ον ἃ βίσιοί 
7ον, υυιρ ἃ Ῥοοῖς οὗ Βοίϊοῃ ἔοσ [86 οοπβοίδίίοῃ οὗ 
δσιοῦ 7ονγβ, ἴο 6 δοοορίθαά ὉΥ 5 σοῦ 765 85 ἃ βϑηυηθ 
᾿δύοσυ, οουἱὰ Βανα βαἱά (ῃδὺ ἃ βἰσίοι 7 νγαὰβ ἃ Βαῦυ- 
Ἰοπΐαῖὶ τῦἶῖβα τδη, 16 ἰθοτα γγὰβ δηγίίηρ υὐἱαυνέιϊ οΓ 
ἸΤΊΡΓΤΟΡΟΣ ἴῃ ἃ 5ύσιοι [6νν᾽5 Ὀοΐηρ ἃ Βαρυ]οηΐδη 156 πλ8η. 
Οεγίδιηϊν 8 δίγιος ἸΘῪ οὗ [86 τηϊαϊ6 οὗ 6 βϑοοηά 
ΟΟΠΓΌΣΥ Β.Ο. νγὰβ 85 βύγιοῖ 85 οὔθ οὗ (δ6 σηϊ 416 οὗ [6 
δἰχίῆ. (οσίδιηϊν, αἷϑο, 84 Ομδίθαδσηῃ τῖϑα σϑδῃ οὗ [86 

δοοοηά οδηϊυσυ Β.0., γγχὰβ 85 Ὁδά 85 οὔα οὗ [δα δἰχίῃ. 

Οογίδιηϊυ, 8150, 85 γχὰ 50,4] 566, ἃ γγῦ156 δ γν85 δὖ μοί 

ὖσηθβ δῃά δἱ 411 ἰπγθ5 ἴδε βυ͵]θοὺ οὗ υπϑυχηϊοά, σησαδ1:- 
ἢδρά, δηά ἱῃνασίδθῖα ὑσγαῖβα οὐ 6 ραζύ οὗ 1ὲν δηά 
Βαδυ]ουΐδη δηᾶ αγοοῖ. Οογίδιηϊυ, ἰδϑὶ οὗ 411, 16. 186 
οὔ ἶοβ όσα σρδὲ ἴῃ οἱδοίησ [6 οοτηρί οι οι οὗ [86 ἰδ 
ἴῃ ροϑῦ-οχὶς υἰσηθβ, ἃ β γιοῦ 7ονν οὗ [86 βϑθοοπά οδαϊογνΥ 
Β.Ο. ψου]ά Ὀ6 πιυςῦ βὑσγιοῖοσ δ ἢ6 νουϊά ἢανα Ὀδθη 1η 
[86 5ἰχίῃ οδηςυγν Β.0., Ὀαΐοσα δα αν δ Ὀδοη οοση- 
ΗΪοίοά. Ἐὸσ βυγεῖν ἃ ϑἰγίοι 7ονν οὗ [86 5ἰχίῃ οδηίυγν 
Β.Ο. οδῃποῦ Ὀ6 ὈΪαπηοά ΌὉΥΚ [π6 ογἰτϊοβ ἔοσ ποῦ οὔβοσνηρ 
8ἃ ἷδλνν ἰμαὶ δοοογάϊηρ ἴο [δθ656 βϑηθ οσιτοβ ψὰ8 ποῖ 
Ῥτουλυραῖθα {11 [86 ΒΗ οὐ ἰουτίδ οοςασν ΒΘ. Α 
γί ΐοσ ᾿ἰνίηρ ἴῃ Ῥαϊθϑιϊηθ ἰῇ ἰδ6 βϑοοηά οδηζυση Β.6., 
οοσροβίηρ ἃ Ὀοοΐς Στ (86 ἱπίοης οὗ οποουγταρίπρ [86 
᾿Αϑϑοίάδαιι ρασὺν δηά (6 οὔβοσνδῆσοα οὗ (86 ἴανν, νουϊά 
βοδζοοῖν σδῖκα δὶ Ὦθγο ἧνα 8 116 ἱποοηβιβίθης τὶ (δ 15 
ΨΟΙΥ αν ἡ Ὡ]οἢ Σ τγαϑ Ὠ15 ῬύΓγροΘΘ ἴο ΣΩΔΡΏΕΥ ; υοσθαβ ἃ 
7ον Ἰἰνίηρ αὖ Βαῦγνϊοα 1η [6 οἰχίῃ σθηςΥ Β.Ο., ΘΓ 
[86 αν οου]ά ποῖ 6 5 γον οὈϑοσνθά, αὐρῆῦ ἢανο Ὀθοα 
Θχοιβοά ονοη ἱξ 86 δά ἰγδηβρσοϑθθα [86 :π]υποιϊοηβ 
τοῦ Σὺ νγα5 ᾿σαροβϑὶῦϊα ἔοσ πὶ ἴο οῦβοσνθ. ΤῊΪ 15 δὴ 
αὦ δοριίγπδηι ἀτρυσηθηῦ ΜΏΙΟΣ 5 οἰ δαάϊν [ον ἴο ἐξα οου- 
βἰἀδοσαίϊζοη οὗ ποθ ψ8ο δϑῆγηχ ἰμαΐ ἃ εἰγίοὺ ον οὗ [86 
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δἰχίῃ οδηΐυσυ Β.Ο., οουἹά ποὺ να δε 86 Βαρυϊοηΐδη 
156 ἤδη, Ὑγ8116 ὁπ οὗ {με βοοοηῃηά πϊρΐ ἢανα Ὀδοῃ! 
θα Ϊεβὺβ νγὰβ Ὁσουρῃῦ τῷ Ὀεΐογα [86 ΗἰρΒ Ρυίοϑί 

ὕνο υἱύθσθβος ἰθϑ θοά δι Βα δά 5αἱά, “᾿οϑῖσου 815. 
[θηρία δηᾶ ἴω ἰῆσοα ἄδυβ 1 ν1}1} ταῖϑα 1 αρ.᾽ ὙΤΈΘ 
ονδηροῖ σὺ δά ἐμαὶ δα δά υϑοά ἴπ656 σψογάβς πὶ 
ΒΔΥ5 ὑδαὺ ἢ6 δά τηϑδηΐ ὉΥ ὑδβοῖῃ ἢἰβ οσῷ ὈΟάῪ δηά 
ποῦ [6 ἰοτηρῖα δἱ Τογιβαίθσσα. ΤῺ τυϊΐμθϑϑοβ, ἱμογαίοσο, 
γνογα ἔαΐβθ, ποὺ Ὀθοδῦβα ἴδ6Υ ἀϊά ποὺ γερογί οογγθοῦϊν [86 
ψοσάς ὑπαὶ δα Ῥδοη βαϊά, Ὀπὶ Ὀθοδῦβο [ΠΟΥ ρανα ἴο [ῃθη 
8 56:56 ἀἸβογοηΐ ἔγοσῃ δαῦ ἰοῦ δα ὈδοΩ 1ητοηδρά δηά 
πη δεγβίοοά, 80, 85 1 5841] ργοοθϑά ἴο βδῆον, (86 δυαΐμοσς 
οὗ Τϑυδηΐϊοῖ τοργοϑθηΐβ δα ὑσορδοῖ 85 βανίηρ Ὀδ6θῶ ἃ ννὶβα 
τδῃ 1Ἰηἀδοά: Ὀπὶ Πὶς 156 8 γγὰβ ΟἿΘ ὮΠΟΘ6 ΣΏΔΉΠΟΓ οὗ 

116 νγὰβ 1 δ} ἶσα Βασι ον τ [Πα ἰοδοδίηρβ οὗ [ῃ6 αν 
Δ οὗ [6 ὑσορμοῖβ, βογθας [6 νυῖβα τηδη οὗ [86 οτἱιίος 
15 ἰῆ6 Ὀαδϑβοΐθθς ἔδῦγιο οὗ ὑῃοὶγ οὐχ ἱτηαρίπαίίΐοη. Βαὶ 
160 ι5 ἴο ὑπ6 ῥσοοξ. 

ΟΒ]ΕΟΤΙΟΝΒ ΘΤΑΤΕΌ 

Α υυῖζοσ Ὦο σοδῖίκοβ ἃ Ὀἱουβ ον δηᾶ ομα ἔσθ ἴο ἴδε ἴδ 
ἴο δανα Ὀδδη δάσζοϊζἰοά ἰπΐο δα βοοίεϊυ οὗ (88 Οδαϊάθδηῃ 
Μαρίοἶδηβ οδὰ οὐΐν βανα ροββϑεϑϑεᾶ ν σὺ οοηξυδοα ηοίϊοβ 
οὗ [86 ἰαἰξοτ. Σ 

Οὐδος ἱπάϊοδϊζοηβ δά διιςοά ἴο 5βῆον ἰμαὺ ἰπ6 Βοοῖς 15 ποῖ 
[6 νγοσίκ οὗ ἃ σοῃ οι ΡΟΓΑΙΎ, 8.6 βοἢ 85 ἴδε ξο]ονίηρ :-- 
ΤΏ ἱπυρσο ΔΌΣ ΠΥ ὑπαὶ Τϑδηϊοῖ, ἃ βίσίοῦ 1ενν, βδουϊά Ὦδνα 
δυβοτοά Ὠἰτηβοῖξ ἴο ὍὈ6 ἰοϊαίοεἃ ἰηΐο [δα οἶα55 οὗ (ἢ 8]1- 
ἄοδηῃ ““τἰῖβα στοθῦ,᾿" ΟΥ 5δοιϊᾶ ἕδνα Ὀδθϑ δάγηι θα ὉΥ [86 
τῦῖβα τθῃ ὑποιηβοῖνοβ. 

Ἡον οσχραΐπ [6 δδϑοσίΐοη ἰμαὺ ᾿ϑδηϊοῖ, ἃ βίος 7ενν, τὰ 

: ΟΥΤΩΣ], ἢ. 228. 2 Ὥσνοσ, Ρ. 500, Ὦ. 

14 
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ταδάδ οἰϊεξ οὗ 6 Ὠδαΐδοη βαροβ οὗ Βαδυΐοιν (Ἱἱ, 48, ἦν, 6). 

ΑΞΘΌΜΡΤΙΟΝΘ ΓΝΝΟΙΜΝΕΌ 

Τδοζα δὰ βονοσαὶ δϑϑυσυρίουβ ἴῃ ἔῆ656 ΟὈ]δοϊίοσβ. 
Ι. Τδαδῖ ἃ εἰσιοῖ, οσ ρίουβ, ον, δῃά οὔδ ὑσχὰς ἴο [86 

ἷατνν, οοιά ποὺ ἢανα Ὅδθη δα οὐϊοῦξ οὗ ἰδ6 ““χῖϑα σθη ἢ 

οὗ Βαδυίοηῃ νιϊοιῦ Ὀοϑσυσοδίηρ 8ῖ5 τορυϊαύίζοη δηά 
1 ]τηρ ἰδ ομδγδαοῦοσ. 

2. Τδαῖ δ ον ἢ υυσῖΐοσ δἱ π6 ἔα οὗ ἰδ Μδςοοδς- 
6865 οοα Βανα Ῥθϑῶ σαρϑθΐςθ οὗ τηδίκίηρ [88 ρίουβ ἤδσο 

οὗ 84. βοοη ἴο αν Ὅδθῃ ἃ στθτροσ οὗ {Ὧ6 ἢδαῖμοῖ 
βοοίθιυ οὗ σηδρίοίδηβ, ογσ Ὁμβαϊίάθδηβ; Ὀας ἰμδὶ Σῦ 13 

Ἰτωρτοραῦία ἰμδαῖ 8 τϑαῶΐ Τδηΐοῖ οὗ [86 εἰχίδ οδηΐυσν 
Β.Ο. οδϑῇ ἢν Ὀδ66Ω ἃ στη οσ οὗ β:οἢ ἃ οἶ455. 

4. Τῇδί δὴ δυῖδοσς ἰδι15 νυτηρ οδῇ ΟἹΪΥ βᾶνα Βαά 
ΨΟΓΥ οοηξιδοαά ποίϊοηϑβ οὗ ννδῦ δος ταρίοβη5 ΤΈσα. 

4. Τδαὶ Ὀδηΐοεῖ συϑὲ ἕδνα Ὀδοθη ἰηϊδιοά :ηΐο 186 
τηυβίθγίος οὗ βο ἢ 8 βοοοίυ. 

5. Τδβαῦ [86 οἰϊοῖ οὗ βιοῖ δ βοοίθίυ σχσϑὶ Ὠἰτηϑοῖξ 
Ὦδνο Ὀδ66η βυν οὗ ὑσγϑοιοϊηρ (86 ὈΪδοῖς ἀσγί. 

6. ΤὭδὶ ἰδ6 γῦῖβ6 σηθη ὑμποεηβοεῖνοϑ δάγηι θά τα ἑἱπῖο 
[86 οἶ455 οὗ 6 Ομαϊάθβῃϑβ. 

ΑΝΘΊΨΕΚ ΤῸ ΤῊΞ ΟΒ]ΕΟΤΙΟΝΒ 

Βεΐογα Ὀγοοθοάϊηρ ἴο 86 ἀϊξουβδίοη οὗ 8.656 δϑβυσηρ- 
(ἸοΏ5, ἰοῦ 115 αποῖθ ἴη ἔμ} [86 βίαιοσηθηΐβ οὗ 86 Ῥοοΐς οὗ 
δηϊοῖ τι τοΐογθηοο ἰο Ὁ δηΐο]᾽ 5 τοϊδ οῃ ἴο 86 ννὶδα 
ΪΏΘΩ. 

Ι. ΝοΌυςοδδάησθζζασ δά Ηἰτπὶ ὑσαϊηθά ἱῃ (δα ἰΙοασηΐηρ 
8η4 ἰοηρσια οὗ ἰῆ6. ΟΒαϊάοθδηβς (Ό δῃ. ἱ, 2--5) 5οὸ ὑμβαῦ 6 
τολσῦ Ὅ6 Δὖΐς ἴο 5ἰδηά Ὀεδΐογα ἰδ6 Ἰΐηρσ, δῃά (86 Κίηρ 
ΔΡρτονϑά οὗ 15 οἀὐποδίίζοιη (1, 18--20). 

: Βονδη, Τε Βοοΐ οἵ Ῥαπίεῖϊ, Ὁ. 21. 
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2. Οοάᾶ ανο δἰπὶ σῦϑοθ δι: ΤΏΘΓΟΥ Ὀοΐοσγα [ῃ6 Ῥγίηοθ 
οὗ [86 δυσσςοῖ5 (1, 9) δηά Κηονίοαρα δηά ἀἰβοοσηγηθηῦ 
ἰῃ 411 ὐοσαύασα (ὈῬοοϊ,-ἰϑαγηξηρ) δηᾶ τἱϑάοσα (,, 17). 

4. Το ἴθηρ οὗ Βδδυΐοῃ ἔουηά δἰτη ἴθ {πη Ὀαδΐίοσ 
ἐῆδῃ 411 μα τιδρίοίδηβ δηᾶ οηοδδηΐοσβ Ὠ1οῦ οσὸ ἴῃ 41] 
Ὧ15 ἱηνάοχῃ 1} 811 τηδίίοσϑ οὗ σίβάομι δηᾶ υπἀδοσβιδηάίηρ 
(4, 20). 

4. ὙΈεΩΣ 86 σὴν ο8116 ἃ τἴδ6 τηδρὶοΐδηβ, βῃοδδηΐοσϑ, 
ΘΟΓΟΘΙΟΙΒ δηά Ομαίάθδηβς ἰο [611 (δ6 Κίηῃρ δἰ ἄγδδγι, 
Ὅδηϊοὶ τὰ ποῦ δηοηρ ἰδῆ (1, 4-9). Τὸ νὰ 5 οὐΐγ 
ΏθΩ {86 Κίηρ οοτητηδηδοά ἰο 1111 411 [86 τῖϑα θη οὗ 
Βδρυΐοι ἰμαὺ {μον βουρδὺ Τϑδοΐοῖ δηάᾶ 815 οοσηρϑῃίΐοιϑ 
ἴο 5'δυ ὑδβοῖι (1, 12). 

5, Το Κίηρ τδάς Ὦδηϊοῖ σγοδὺ δηά οδϊοΐ οὗ 86 
δαραἢ 5 Ονοσ [δ6 τῦῖϑα θη οὗ Βαδγυΐοη (1, 46-49). 

6. Ἰηΐν, 9, Ὧ6 15 “8116 γα μαγίμηιαγα οἵ οἰϊοῖ οὗ 86 
ΤΩΔΡΊΟΙΔΏΒ, ΟΓΥ Ξδογρά 5οσ 68. 

Ἴ. ἸΏ 6,1, [86 αΠπᾳ66η βαυ8 ἰῃδῦ ἢ6 δα Ὀδοη τηδάθ 
ΙΏδϑδίοσ οὗ βοσίραϑβ, οχοζοὶβίβ, δϑίζοίοροσβ (πιδύμοηγχαίξ- 
οἰδΏ5), δῃά ἰοσίιηθ (6116 Γϑ. 

8. Ἠῶδο ἱηϊογργοιθα ἄγθδιῃβ δηἋἃ οἵηθῃβ ΌὉΥ ὑδ6 ῬΟΥΤΟΣ 
οὗ σοά ρίνοῃ ἴῃ δῆβννοσ ἴο ὑγαυοῦ (Ϊ, 17-22). 
Ὗε Πηά ἴῃ 8656 ραββαρϑδ [δ ζο]ονίηρ Ροϊηΐβ τοραγά- 

ἴὴρ Ὁδῃῖοὶ: 
Ι. δ νβ ἰδυρῦ 411] ἰῆ6 Ὀοοϊκ-ἰραστηϊηρ δα 6 

ΙἸαησύαρεοβ οὗ 86 Ομαίάθδηβ, δο ἰδαι Νεθιποδαάηθζζαγ 
ξουηά έτη ἴο Ὀ6 ἴδῃ ὑϊ1π|65 Ῥούίοσ ὑπδη [86 δδοζρά 5Ξοσ 65 
δηἃ εαπομδηΐοσβ ((8δ6 λαγίμηηεηι δα ἀδλσπα μη) ἰδαὶ 
ΓΟ ἴῃ 41] 85 Ἰσηρσάοχ. 

2. Οοά ρανο δξϊη Κηομίοάρο δα ἀϊδοοσηζηθηΐ ἴῃ 411: 
Ὀοοϊκ--ἰρασΐηρ δηᾶ πὶϑάοσῃη δηά δΌ 1 ᾿Ὠσουρἢ Ὀσάγογ 
ἴο ἰηἰογργοὶ ἄγθδατηβ δηά οπθηβ. 

4. Ηο ν»88 δίηοηρ [86 υνἱϑα θη (παξζἶιγη1) οὗ Βαῦυ- 
ἵοη, Ὀπὶ 15 ποῖ βαϊά ἴο αν ῬὈδθεῶ δου ἰδ βδογοά 
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ΒΟΓΙΌ65, [6 ὈΓΙΟΘΌΥ Θμοδδηύοεβ ΟΥὐΓὁἩἉ Ὅχοσζοίϑίβ, [86 βϑοζοο- 
ΘΙ, ΟΓ ψἱΖασάβ, ΠΟΣ διηοηρ ἰδ6 Οδδίἄθδῃβ, δϑίσοϊοροσξ, 

ΟΣ σα βουηγδϊοϊβη8. 
4. δ ν88 οἰϊοῖ οὗ [δ6 βαρϑ8 ονὸσ 886 τῖβα τῦθη 

(μακκαριῖμ) οἱ Βαυΐίου; δηά, δἷϑο, οὔϊοῖ οὗ {86 βαςζγοά 
ΒΟΓΙΌΘ65, ὈΓΙΘΞΌΪ δηοδαπίοτγθ, Ομ] 968Ώ}}5, ΟΓ δϑ σζοϊοροσβ. 
Τα εἰχ δεϑυσηρίϊοηβ ἱῦδ τορασζά ἴο Τ᾿ δηΐοί᾿ 5 τοϊαἰίοι 

ἴο ἰδ ““ψ|56 σλθη᾽ ἢ 876 50 ἱποχύσιοδοῖν ἰηΐοσχονθη ἰδδὶ 
Ὗ6 5841] τηδίο 8 ρϑηδσγδὶ ἀϊβουββίοῃ οὗ [86 οἷο βυδ)]θοῖ, 
αἰτηΐηρ ἴο 5ΠΟ ἰδαὶ ΠΟῪ 811 δῖα ἴδῖβθο. δπά βΒσεὶ, 
10 ΤΑΔΥ Ὀ6 δεἰκοά, 1 [86 οὈ]δοΐοῦβ σϑδῖν ὑτηῖ ἰμδὲὺ Σῦ νὰ 5 
ὙΤΟΩΡ ἴοσ 8 ρίουβ ον ἴο Βα ἰδυρδὺ [86 ἰδαστηρ δηά [86 
ἰοηρῶσ οὗ (86 (αϊάθδῃβ. 1} 80, θῇ ΜΜοβθβ νγὰ5 σΤΟΩΡ 
ἴο 6 Ιῃηεὐσγυοίοά ἴῃ 411 86 τπὶβϑάοση οὗ δε Ερυρδης 
δηά Ῥϑιΐ ἴο αν οἰπαϊοα ἴῃ (86 Ποαϊδοη υπἱνογει ον δὲ 
Τασβαβ. Βεοβίά6ϑβ, [ες Ὀοοΐς βὰν (1, 17) (δαὶ “Οοά ξκανα 
Ὦττὰ [ἢ. 6., ᾿)δη191] Κηονϊοάρο δηά 51.011} ἴῃ 411 Ἰοασηΐηρ 
δηά τὸὶβάοσῃ. " 

Οσ, οϑῇ 10 ἢδνα Ὀθθῃ στοηρ ἴοσ ᾿ίστη “ἴο δανα υπᾶοτ- 
βίδησίϊηρ ἴῃ 411] νἱβίοῃβ δῃηδδ ἀγθατηβ᾽" (1, 17.) }0  ὙΤδϑη 
δῦ τηυδῦ αν Ὀδθθῃ στον ἕοσ 7οϑορῶ, δἷϑο, ἴο βανθ 
Ἰηϊογρζοιθά ἴδ6 ἄγοδτηβ οὗ ῬΒδγαοῦ δηά ἢ15 οἴοοσβ; δηά 
γοῦ Ὀοϊῃ Τ7οβορῇ δἰγηβοῖξ δηά Ῥῇδγαοῦ δηά ϑίορβοη 
αὐτί αΐα δ΄ῖ5 ΔΌΣ ἰο Οοάἅ. ἘΒεοβἰάσβ, ἴῃ 86 Ὀοοΐ οὗ 
Ὠδηΐοὶ, Ῥοίῃ Τϑδηΐοῖ ὐτηβοῖξ δηά [6 τῖϑα θη δηά 
ΝοΡιοδδάμοζζαγ δϑογὶρο Ὁ δηΐοὶβ ρόονγοσ οὗ ἱεοσρσγοῖησ 
ἄγοδγβ δηῃά ν᾽ βίοῃβ ἴο {86 ἀὐτοοὺ ἱπίοσνθηθίου οὗ σοά. 

Οσ, ἀϊά 1δο αν ἴο ψὨϊοῖ 6 15 βαϊά ἴο ανθ Ὀθϑῇ 
ἔσθ, ὑὉσ δῦ ἱπ οσργοίδιίοῃβ οὗ ἄγθαπις δῃά νἱϑίοηβὺ 
Α5 ἴο ἄγϑρδιιβ, οὔδ οὗ ἴδε οδιαγδοίοσιβίζςς οὗ 86 Εο- 

διϑὺ (Ε), 85 ορροβϑά ἴο {86 Ϊ]εϑδονϑὺ, 15 βαϊά ἕο Ὀ6 δὶς 
τωθηθοηΐηρ ἀγθδηλβ 5ὸ οἷΐθη. Βευῖΐ ἰδὲ 15 αἴτγαυβ ἄοτθ 
ψιϊδουῦ δὴν Ὀίδιο θοὴν αἰϊδοῆϑά ἴο ὑπο Ὀοϊτοῦ 1η ΓΏ θη, 
ΟΓ ἴο δῇ αἰϊζοϊηρίεά 1ηἰογρτγοίδίοῃ οὗ ἔβοσα. Ἀοοοσγάϊησ 
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ἴο ὈΣΠ]σηδηη, ΝΟΌΣ οΣβ Χχὶὶ, 6, ὈῬοϊοηρϑ ἰο ἐδ 7ϑ μον βῦ. 
ΤῸ τοδάβ 88 Σο]ονβ: “1 ἴόγὸ Ὀ6 ἃ ὑσγορῃϑί δποὴξ γοῦ, 
Ι 7εδονδῇ νυ} βρϑαῖς αηἴο Ηἰτη ἴῃ δ ἄγϑατη.ὀ ( εγίδίηϊν 
ἴδοσα 15 ὯῸ ἀϊβαρρζορδίίζοῃ ἢθσο [Ι͂Ὲἡ Τοιϊογοηοόσζων, [86 
ΟὨΐν τοίοσθομοα ἰο ἄσθατιβ 15 ἰῷ 86 ἐδισίθοητῃ ομδρῖίεσ, 
ὮΏΘΙΕ 8 ὑχγορῇῃοὶ ΟΣ 8 ἀγδδγιοσ οὗ ἄγοδης ψῆο βῃουϊά 
ἰοσηρῦ 6 ρϑοορία ἴο βοσνθ οἵδοσ ροάβ 15 οοηδοιηηθά ἴο 
ἀἀδαίῃ; [86 ἄγθαῃηοσ Ὀοίηρ ρυΐ ἰῇ [86 βϑῖῃδ οἶδϑβ 85 16 
Ῥτορδοί. 

ἀΔ5 ἴο νἱβίοῃβ, {86 7ϑμονίβι ἰῃ (σθηθϑὶβ χν, 1, σερσγε- 

δοηΐβ (οά 85 βρϑαϊκίηρ ἴο Αργδαβδῃι ἴῃ ἃ νἱβίοῃ, δηά 
ΠΘΑΙ͂Υ 411 [86 σ»σοδαῖ δαύῖν ὑσγορῃοῖβ δϑϑοσὶ μα Οοά 
ΒΡΘΚκΚα ἴο ἰῃθπὶ ἴῃ ν᾽ βίοῃβ; 80 ὑδαὺ 1ΐ 15. οὔνίοιϑ ἰδαὶ ἃ 
ὈοΙ1οΥ ποῖτῃοσ ἴἢ ἄἀσγοβ 8 ΠΟΓΣ 1 νἹβίουβ, ΠΟσ 1 {86 1ηἴοτ- 
Ῥτοϊδοῃ οὗ ἴθι, οϑ αν Ῥθθῶ στοῦ, ἴῃ [86 ορἱπίοῃ 
οὗ 86 ὑχορβοῖίβ. Τὶ Τδϑηϊοῖ, αἷβο, 15 βαϊά ἴο ἢδνβε 
ΘΘΘΏ νἱβ ΙΒ, 15 ἰῃ ΒΑΣΙΉΟΩΥ τ] {86 Ξὐτοἰοβιὶ οσι ποάοχυ 
δηά [δα ταοβῦ ἀονοίδα υἱοῦν οὗ ἴδοβα ἐμαὺ ψεγὰ ὑσαα ἴο 
186 ἴανν ἔτοσα [16 οδσ δύ ὕσηθϑ ἄονγῃ ἴο 86 ἰἰπ|6 ἤθη 
ἴῃ [86 Νον Τοβίασηθαῦ [Ὧ6 γοιυηρ τηθη 58} ν᾽ βίοτπβ δηά 
ἴδ οἷά τηϑη ἀγεασηθά ἄγθβδῃλβ. 
1 ἸὉδοϊοῖ, δοη, ἀϊά δογίδίηρσ ἀπρδοουγίηρ 8 β σοῦ 

7ον, 1 τουϑῦ αν οομδιϑιθα ἰῃ [86 ἕδος ἐδαῦ Ὧ6 4] οννοά 
Ὠἰτηβοῖξ ἰο 6 ἑουπηά ἱῃ Ὀδά οοτάρϑην, ἰμαῦ ἴθοσο τγγὰβ 
Βούποιδίηρ ἴῃ ἰδ ἄοριηδβ, οσ ὑὉσδοίίζοοθ, οὗ 86 “"ννὶβο 
ΤΆΘη,᾽ [δὶ νγὰβ ἱποοηβίϑίθηΐ τ Δ 4 πλδη οὗ ρἱθῖν Ὀδοοσα- 
ἷὴρ ἃ τιδϑίοσ οὗ ὑμοὶσ τί ϑάοῃ, ανθα μου ρῇ Ὧ6 ταν τοί 
ἮὮδνα δοοορίθά {δεῖς ἀἄορηγδϑ, ΠοῸσ ἰδίκεη ρασγὶ ἱπ [86 Γ 
ῬὈτϑοϊίοαβ. 

ο Νὸον, ἰοῦ 8 νψαῖνα ἴοσ ἰδ6 ῥσγεβεοὶ [86 σιδβίοη 85 ἴο 
σοῖο Τδηΐοῖ ἀϊά δούδν Ῥθοοσὴθ 8 τροσηροσ οὗ ἰῃ6 
βοοίθιΥ οὗ 6. Ομαϊίάθδῃ νυνίῖϑα θη, δηᾶ οοηβίδσ 5ΤΩΡΙΥ 
Ὑδδὺ σψόγα ἰὯ6 ἰδηοῖβ δηᾶ ὑσγδοίϊοθς οὗ ΐθβα 5ο- δ]]1οά 
“ἐγ 156 τηθη.᾽" Αἱ [86 ουἱδεῖ, οὐ 1 Ὀδ 5Ξα]4, (αὐ (όσα 15 
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ΤΟ ἀἄἀδηροσ στα οὗ ἀδγίκοηϊηρ τψοσγάβ τψὶβουῖ Κηουῖ- 
οᾶρε, 1.υ5ὺ Ὀδοδῦθα Σὺ ἰ5 ἱπηροβϑίδίθ ἔοὸσ 05 ἢ οὐ 
Ῥτγοβθηΐ σθ805 οὗ 1ηϊοσγηδίϊοῃ ἴο ἔοστῃ 8 οἶϑδσζ δῃά οοσσοοῖ 
οοηοοροη οὗ ψῇδὶ ἰδ6 Βαρυϊοηίΐδη τῦῖϑα θη ψοΊα. 
ΤΏϊ5 Πού 5. ΡΑσΟν ομα οὗ ἰδῆσυαρθ, ρασ  ομθ οὗ 
Ἰιϊοσαΐασο Α5 ἰο 1ϊογαΐαγο, ἴμοσα 15 ποϊβίηρ ἔσγοσα [86 
ΒδΟυ]οηΐβηβ ἐμποσηβοῖνοϑ Ὀθατσίηρ αἰσθοῦν οἱ ἰδ 5 δ]θςοϊ. 
Α5 ἰο ἰδῆραδρο, 1 ταϑῦ Ὅ6 τοθιροσγεά δαὶ [ἢ6 ὕδγσσηξ 
ἰῃ Ὁ δηΐοῖ ἀγα οὐΐδοσ ἰῃ ἃ ρϑοι δῦ Ασγασπηδῖς ἀϊαϊθοῖ, οσ ἰῃ 
Ηρῦσγον, δηά ἰδαὺ Στ 15 ροβϑιῦῖα τῦϊὰ οὐγ ῥγοβϑοηῖ 
Κπονϊοάρα ἰο ἀείοσγηηθ τῆδὺὶ Βαρυ]οηΐδη πτογάβ τα 
Θαυϊναϊοηΐ ἴῃ στηθδηΐηρ ἰο (δ6 Ατδζηδῖς δῃά Ἡρῦσον 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ. 

Ταίσηρ ὑρ, Εσϑί, μα τοοβῦ σθηοσγαῖ ἴοσγὰ υϑοά ἰη Ὠ.δηιεῖ, 
παῖ νοῦ 15 ὑσγαηβίαϊθα Ὁ. “νῖθα πλθη," νὰ βηά ἰδαῦ 
16 Αταπιδὶς οὗ Τ᾿ δηϊοῖ Ἔχργοβϑοβ [815 1468 Ὁ [86 νογά 
κακκίηι. ΤῊΪϊβ νοσζά δηά 105 σόοῃρϑηρθῦθ δσα δι ρ]ουϑά ἴῃ 
8. δοοά 56ῆ86 ἰῇ ὄνοσν Ασαχηδὶο ἀϊδίθοι, δοῦοη ἴδ αη- 
αγπς Ἰπδογίῤἑοη οἱ ανοιαῦ 725 Β.ς., ἔσοσηιυι ῃοσίδοση 
ουτίδ, ἰῃς Κίηρ 5ρεδῖβ οὗ 15 τοϊδάοτε αὐ τἱροουβη6855. 
50, 8ῖ50, ἴῃ ἴῃ6 Ταγραῃὶ οὗ Οηϊκοῖοβ ἰῷ Ὀδαῖ, ἱ, 12, δά 

αἴζοσ; σψῇογα 1 τορυ]αγσῖίν τοηάοσβ 6 Ἡρθῦγσγον δαΐζαηι 
156.᾽ Ρο, 8ἷ5ο, ἰδῆς ϑαζηδγίίδη Ταγρυσῃ ΟΟΓΏΤΩΟΩΪΥ 

ἰσϑηβίαῖοβ ἰῆ6 Ἡοῦσεν τπψοσζά λαζκαῦε ὉΥ μα; δῷ οχ- 
οορίΐζοῃ Ὀσΐηρ θη. ΧΙ, 8, νοσα ἰδ ϑαζηδγιίδη δ85 [Ὧ6 
ΜΟΓΑῖ ἘῸΡ ΟΥΟΕΤΟ. ὥο, δἷϑο, ἴῃ [6 ϑυγίδο Ασδιηδίο, 

Ῥοΐδ 1 [86 Ῥοβδιςῖο νοσγείοῃ οὗ ἐπ ϑογιρίασος δηά 6Ἶ56- 
ὙὮΏΟΙΟ, ἰδ6 τοσζά 15 υδϑϑά 1 8 σοοά βδθῆβϑθ. ὍΤῆϊβ 5 ὕσυθ, 

1Πκουνῖβο, ἢ Αταῦῖς, Ῥοΐϊδ ἴῃ ἰδ ἰὑγδαηῃϑίδιίίοῃ οὗ [86 
Θογιρύυγοβ δηά οἰβϑοννῆοσο. [1,.83η6, ἴῃ ἢϊς ρσοδὺ Ασδῦϊς 
ἀιοοηδγν, ρῖνοβ ἤοηθ Ὀπὶ ροοά βθῆβοβς ἔοσ (δα τοοῖ 
δῃά 15 ἀοίναϊίνοβ ἴῃ ροηθσαῖ. Τακῖη 15 "ἃ βαρε, ἃ 
ῬὮΏΙοΘορδΠοσ, ἃ ρΡῃγϑιοίαη᾽"᾽; 116 δίξηια 15 “ἃ Κηονίοαρα 
οὗ [6 ἔσο παίΐασα οὗ ἰῃτ:ὴρ5 δηά δοϊϊῃρ δοοοσγάϊηρ ἴο [86 
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τεαυϊτοσηθηΐβ ὑδογθοξ. "" [ἢ Ἡθῦσον, τοσϑονοσ, {86 νοσγά 
ΣΊ56 15 ΠΟΝῸΣ υϑοά ἴῃ ἃ "δά βϑθῆβθ. Τδα ΟἿΪΥ “τ156 
ΤΟΙ ὙἘΟ 8[΄6 οοπάδοιηηρα δα ἔθοβα γγῆο δῖα νγῖβε ἴω 
{μεῖς οὐ ουοβ δῃά ἠοῦ ἰῇ σαν (15. ν, 21). [}ἢἡ δΐοσ 
Ἡροῦσον, ἴοο, [86 τῦῖβο δζὸ οοσησηθηάρά, 85 1 ΕΟ ϑίβϑ5- 
ἐἰσὰβ νἱ, 22, δῃηά 1 ἰῃ6 Ζαάοϊοτα Εταρτηθηΐβ 2:32 δηά 6:3. 

Ιὰ Βεαρυϊοηΐδη, ἴδ6 πουῇ ἔσοση (15 τοοῦ 85 ποὶ Ῥθθῃ 
ἰουηά, πὸ [06 νεγῦ, νοῦ 885 Ὀδοῃ ἐοιηά βονοσγαὶ 

ΕΓΒ, ἰ5 αϑοά αἴνγαυϑ 1 δ ροοά βθῦβθο. Τδδ Αβϑεουσίο- 
ΒαΡυ]οηΐδη ἰδησιδαρο, Βονγονοσ, ἢ85 ἃ υσηβοσ οὗ τγογάϑ, 
ὙΏΙΟΝ ΤΔΥ 6 τοηδογοά ὉΥ “πὶῖϑα τδη᾽; Ὀαπὶ ποΐ οὔδ 
οὗ [λδϑθ 15 οιῃρίογθά βρϑοϊβοδιν οὐ ὉΥ ἰΐβοῖ ἴο ἄδηοίθ 
ΘΔΏΥ οἶδ55 οἱ Βοσόθσοσβ Οὔ δϑίσζοίοροσβ; ὕπο 1655 ΤΟΓα 
[ζλδ86 δοοοζοσξ 86 ΟὨΪΥ τνῖβα σθῃ. 2 

Ιὼ Ἑτδίορίς, αβο, δοοοσάϊηρ ἴο ὈΣΠ]Πσηδη 5 οὐδ σν 
λκαξῖηι δὰ ἰαδίδ, ᾿ἰδα ἰαϊίοσ {86 ογάϊῃμασγυν σψοσζά ἴὼὺσ τῖϑα 
ΤΩΘΏ, ἀ1Ὸ 564 ΟὨΪΥ 1 ἃ Ροοά 56:86. 

: ῬΒδσδοῦ, σδῃ. Χῖ;, 8, δηά ἔχ. Υυἱῖ, 11; ἴδε Ἰσὴρ οὗ Βα Ύ]οα, ες. 1, 35, 
δηά 11, 57; ἴδε ἰσπρ οὗ σεραΐ, ἘΖεῖς. χχνιὶ, ο; [8 ᾿Ἰηρ οὗ Τγτε, ΕΖεΐς. 
Χχυΐ, 8; ἰσησ ϑοϊοσηου δηά δῖ5 βοὴ δβοδοδῶ,, 2 (Ὦ. δ, 12; Αβαϑίθγιϑ, 
Ἐ5. νὶ, 12; δΔῃά Μοβε5 δηὰ [δε οὨι! ἄγε οὗ [βγϑεῖ, ᾿δαῖ. ἱ, 12, Εχ. χχντ]ι, 4; 
- 411 δανϑ ᾿μεὶς ψίβα θη. ““ἼΒ6 ΣΦ: ᾿ ἀγα οοϊηστηεηάοά ἴῃ Ῥχον. χίϊ, 18, 
ΧΙ, 20, χῖν, 3. 

8 ΤΏ σροβῦ οοζσποῃ οὗ ἴδοϑα ψοσάβ ἰ5 ὑζοῦ ΟἷΥ τημάμ ἴτοσῃ ἰδ τοοῖ 
ἐάμ, "ἴο ἴκλον, ᾿" 8. τοοῦ οοσωσῃοῃ ἴο 4.55. Βαῦ. τυ τ Ασδαιηαὶς δηά Ἡδρῦσγοεν. 
ΤΩ νοζά ἰ5 υϑοά οὗ 86 γχοά5, Νεῦο δηᾶὰ ϑϑ':θϑδβαηηδβῆ, οὗ [6 ᾿κΐηρβ 1.8 
ϑαζγζου, ϑοη:δοθετῦ, δὴ Νεοῦυοδδάμοζζασγ; δὰ οὗ οἵμοσ σηθω, Ὀαΐ 
δἰνναυβ ἸΏ ἃ ξοοά 56:56. 

Αποΐδος νοσζά 15 ὑηιζες (ΟΣ πη μ) ἔτοτ ἃ τοοῦ εαἷϑο οι ἴῃ Ἡοῦσον 
τοοδηΐηρ “ἴο Ὀ6 ἄδορ.᾽" Τδδ ἱῃϑΟ ΡΟ. 5 5ροδῖς οὗ [6 τν]56 Ὠοασί οὗ δ; 
οὗ 8 υἱῖἱϑε ὑσίηοεβ Ναδυπδια δηά Ναῦυ- αἰαίβυ- Ὁ]; οὗ ΝΕ υοὨδηεζζαγ 
ἴδε νῖϑα οἱ (οξίβῃ); οὗ [86 τῦῖβα σηβϑίοσ- Ὁ Σ].Ὰ}ἋὋΟΥΒ, οὔ. 

Ἐγοδμ (οΣ ἐγ) ἴτοτα ἃ τοοῦ τηοδηΐηρ “ἴο ἀοοϊάο᾽" 15 υυϑοὰ 85 δὴ 
δρροϊ]αϑοι ἕος [86 χοάβ δίῃ δηά ΕἘαὰ δηά ἴοσς ἰΐηρβ Η|κ6 δϑοη:δοθοῦ δηΐ 
Νεδυςμαύδηοζζασ. Ζρίδδμ, 150, 15 ϑοά οὗ [6 γνοάβ Ὠασακίηα, Νεῦο, δηά 
ΝΙΩΙΌ, δ:ά οὗ [86 Ἰηρσβ ϑαγροῦ, ϑοηπδοπογῦ, ἀπά ΝΕΡΙοἤδάηθΖΖασ. 

3 ΜΙ ΕἾ ἴτοτα ἴα νοσὺ 'σγιαγα “ἴο βῆον, ἴο ἵκῃον,"" 15 υ3ϑα οἔΐδθῃ 

ἴῃ [6 ἙτΕΪορὶς νογβίοῃ οὗ 88 ΟἹά Τεβιαπιοηὶ ἰη ἴπ6 56:56 οὗ “πίζατά ̓"" 
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Ετοσὰ ἰδ6 ι,865 οὗ [26 ψογάβ ἔοσ ν͵156 θη ἰἱπ [86 
νατίουβ ϑοιιὶτὶο ἰδηρίαροβ, 10 15 οἷδασ, ὑδογοΐοσο, (δαὶ 

ἰῆογα οδῇ αν Ὀθθη ποίϊδμίηρ στοηρ ἴῃ Ὀοϊοηρίηρ ἴο [86 
οἶαββ οὗ ψῖϑα σζϑῃ 845 βϑςἢ. Νοσ ἄοθβ ἰδ6 ΒιΌ͵6, ΠΟΥ 

ΝοΡυςοδδάηθΖζζασ, ον ἰηὐ τηδία ἰδδῦ ἰδοτα τγὰ5. ΤΉΘ 
νυν ΐδα θη οὗ [6 Ὀοοῖ οὗ Τϑδηϊοῖ όσα ἴο Ὀ6 5δῖπ Ὀδοδιϑα 
8 ἰγσαῃὺ ἴῃ 815 σαια δἱ ἃ ρογίίοῃ οὗ [θη νγνῶο οἷαδίσηθά 
ἴο ἄο τῆοσο ἰδδη [ΏΕΥ ψεσα δὖϊα ἴο ρογίοσσζι, οσ οὗ ψῇοσα 
αὖ ἰοαβὺ [86 Κίηρ ἀεγηδηάοά τοσα ἰβδη ἰῦ γγὰ8 ῬοΞϑιΪ6 
ἴοσ ἰβθηὶ ἴο Κηον, δά ἔ4116 ἃ ἴο τηθοῖ 815 Ὄοχρϑοίδιϊουβ. 
ΤΟ ἄδογθα ἴο Κ1]] 411] νσὰβ ποὺ 1υ58οα ὃγ ἰδ6 οδηξο οἵ ἃ 
Ῥοσίϊοῃ σηθσοῖν οὗ {π6 5ο0-οδ]]ϑά τνῖϑα θη. Βαΐ Ἄνθη ἐΐ 
10 δά Ὅδθῃ ἱπηροβϑὶ 6 ἔοσ δΏΥ οὗ [6 τῦῖϑα σζζθῃ ἴο σηθοῖ 
1π6 ἀογηδηά οὗ [86 Κίηρ, 1 νου ηοῦ ὑσγονα ἰδδὺ ἐὺ γγχαβ 
ΤΟΩΡ ἴῸΣ 8 ῥίουβ ον ἴο Ὀ6 8 ψ|56 τῶδη. δι νῖϑθ. 
ΤδᾺ οὗ ἰο-ἄδγν' νοι Ὅ6 4016 ἴο 611 ἃ τηδῃ ἃ ἄγθδῃιμ δαί 
Ὧδ δά ογροϊίοο ϑςῖ ἰρηογδαηοθ 85 ποίδίηρ ἴο ἄο 
Ι ροἱθίγ. [15 5 ΠΡΙΥ ὁ τ ϑύϊοη οοσυσηος ἴο ὨυΔη- 
ἰγ. ΕῸΣ 85 ϑδηΐϊοῖ ὑσαϊγ βαγϑ, “ΤΏ βοογοὺ σψὩϊοῦ (86 
Ἰηρ 85 δϑίσϊηρ μῸ τοῖδο 16, ὙΕΙ͂ 86 ἴο τηδῖζα πον, 
Ῥαΐ ἴδοτα 15 ἃ οά ἴῃ βοανθῶ ψῶο σονοδίοι ἢ βϑοσγοίβ." 
ΤῊΘ ψ͵86 θη δῖα ποὺ Ὀϊδτηθά ἔοσ ποῖ Κηουίηρ τδδὶ 
Οοά εἴοπβ οου]Ἱά Κηον. 

Α5 ἴο ἰῃε νοσζά ᾿ασήδλαρἧ (τιαρὶοΐδη) ἴῃ ἰῃ6 Ἡοῦγον οἱ 
Ὁ δΏϊοὶ 1, 20, Δ, 2, διά ἴῃ {86 ἀσδῃχαῖς οὗ 11, 1ο, δά 

{Π6 ψοσγά ᾿ασλπορἧ οὗ ᾿, 27, ἵν, 4, ν, 7, 11,15, ἴὉ ΔΎ ὍΘ 

βαϊά, ἄσϑὶ, [δῦ ποιοῦ ἀογίνανο, ὩοΣ τοοῦ, οοοῦγβ δ Υ- 

ΨΜΏΘΓΟ οἶδα ἴῃ [6 ΟΙά Τοβίδσηθηῦ. Βοίξδ ὑῃ6 νοσὺ δηά 
ΒΟ  ΓΑΪ ΠΟΏ5 ΟΟΟΌΓ ἰῇ υγίδο ἴῃ [ῆ6 5656 οὗὨ ᾿᾿απομδηΐ, 
Θοπορδηΐίογ᾽᾽; Ὀὺ ποῦ δρραζϑῃῦν ἰῇ ΔΎ οἴμοσ Ασασζηδὶςο 

ἴο ἐσβαϑῖαῖθ [26 Οτγοοεῖς γνωστής͵ ἩΘΌ. γέσδαε' οπὲ αὐα 86 Οτοοῖς στοχαστης, 
Ἡδῦ. ξοσερι. [Ιἰ τομάθσϑ, αἷϑο, ἰἢθ Οτσϑοῖς χαλδαίοι ἱῃ δΏ. Σὲ, 2, δηά 
γαζαρηνοι ἴῃ Ὠδη. ἵν, 3,Ν, 15. ἴῃ τπιοβῖ οὗ ἰῆεβα οαβεβ (86 Ασαῦδὶς νεσ- 

δίοῃϑβ .56 ᾿ αγγαΐ, “ πὶζατά," ἔτοσωῃ ἴ86 νεγὺ 'σγαΐα, “" ἴο κηον.᾽} 
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ἀϊαίοοῖ, δος ἴῃ Ασγαρίο, μοῦ ΕἰΏορίο. [Ι͂}5. Βαδυϊοηίΐβη, 
Βονγανοσ, [86 τοοῦ 15 σοὺ σι ἱΏ ναγίουϑ ἔοσῃιβ; δηά [6 
ὕνο ἴογπιβ οοσσγοβθροησίηρ ὌΧϑοῦ ἰο ᾿σείσπμαῤῇ δρᾶ 
᾿ασἤερἧ τὸ ἰουηά «ἴ5ο.Σ 

ὙΥβδί, ἔββω, 15. [86 τηϑδηΐηρ οὗ [86 τοοῦ δηά οὗ [8 
ἔοττβ 85. γα βηά δοῖ ἐπ Βαργίοηΐδη"" 

Ετοῦὰ [δα δυϊδοσγι165 ἰδδῦὺ νγγ Ῥοβξβθϑβ δῃά (86 τοχὶβ 
οἰϊεά Ὁγ ἰδδι, 10 15 ον! ἀθηΐ, [ῃαὐ ἴῃ [Π6 εϑἰϊπγχαίίοη οὗ [86 

Βῦυ]οηΐδηβ ἐδ οΠοα δηά ἔππηοίοηβ οὗ 86 ᾿σσλίρι διὰ 
οὗ [86 ᾿ασοπαῤιέ ποτα Ῥοηδβοοηῦ ἴο ἰδ6 σου. 
ΤΟΥ τοπιονϑά Ὀδηβ δῃά Ἵχοζοῖβοά ον] βρίγὶ 5 δῃά ἀ15- 
6456 δ8ηἀ οφυξοά ρσοοά νἱδίοηβ δηά ἄσθατηβ. Α οοσωσηοῃ 
νοῦ ἰο ἀεηοίβ ἰδεῖς τπιοϊμοά οὗ δου νιν ἰ5 ῥασδαγι, 
“[ο ἰοοβθ᾽᾿; [86 βαῖδ νογῦ (δῦ 15 δυρίογοά ἰῃ Τ᾿ δηϊοῖ 
ἴο ἀδηοΐα δὶ 6 σψόγα Ὄχροοϊθα ὉΥ Νορυοδδάῃοζ- 
Ζαῦ δῃὰ Βοίβαζζαγ ἰο ἄο. 10 νψαβ ραγὺ οὗ ὑμοὶς Ὀμ5ὶ- 
1655 ἴ0 566 (δαὶ “᾿Ῥαά ἀορτοβδίηρ ἀγθδυηβ᾽᾿ (οἠμηπαίὶ 
μαοβμααϊῇ ἀϊᾶ ποῦ ἀρρβϑδζ, οδιιβεά Ὀν ἄθσηοῃβ ψῇο “βειζοά 
{86 5146 οὗ ομϑθ᾽ 5 Ῥδθά δηά ψοσγγὶϑά δηά αἰἰδοκεά οῃσδ. ᾿"᾽3 

Αποῖδος ἴθσπι ἔουημᾶ ἴῃ Τϑδηΐοί 4 15 δ αγίοηιε οὐ Πα7- 

ΣΑ σῃηοβὲ σομδσκαῦϊα ἰδοῦ ἴῃ 1.5 Ὀοατίηρ ΡΟΣ [86 οογζϑοΐπθϑβ οὗ [26 
δούζοοϑ δηά ἰγδῃϑεϑϑίοῃ οὗ ἴπ6 ἰοχὶ οὗ δηϊοῖ, θα 6 οουβίοσ δαὶ 
[656 ᾿ψογάβ σὰ δοὺ ἔουηά ουΐδῖάα οὗ Αϑϑυσίο- Βαυ]οηΐδῃ ὄχοθρί 1π [6 
Ὀοοῖκ οὗ Πϑαπῖοῖ. Ιῃ [86 Ῥεβδιτίο νοσϑίοῃ οὗ ᾿ϑδηϊεῖ, ᾿ασμρῥὴ 18 υδοά ἰο 
ἐγταηϑίδία Ὁοϊῃ ᾿σαελεῤῥῇ κπά ᾿ατπδλαῤῆ. ᾿Αελοπαρὰ 15 ἰουηά ἰῃ Νοὸν δς- 
ὉσΟ πονοσα Ὀσὺ ἰῃ οοσησηδηΐδσὶθβ οὐ ᾿δηϊεῖ, ὅδε 71αβϑίσουν β Ὀὶςΐ. 
ἐμ ἶσος. 

85 ΤἸΏο Ὀοϑὶ βούυσοοϑ οὗ ουὖσζ ἰηΐοσυγδίϊίου δύο Τα]1αυ͵5ὲ: Τῆς 4 Ξεγνίαπ 
Ἱμοαμίαϊον»δεγίες Μακίμ; Ζιταταθτηῃ ἴῃ Ὦ15 οδαρίοσ οἡ ἴδ6 τἰϊυδὶ 4016 ἔοῦ 
πο ᾿ασλέρι ἰουπά οἡ Ῥαρθβ 122--175 οὗ δ΄5 νοσίκ δ16: Οομέγίδιμέοης 
ἰο ἐδε Ἰ ποιοϊεάρε οἵ (δε Βαδγϊίοπίαπ Κεϊέρίοη (Βειγᾶρε ξεν ΚῪεημίηΐσς, οἴς.); 
1[)6 τψοσῖ οὗ Ὁχσ. Υαϊζμος ϑοῦσδαηϊ: Βαδργίοπίαη Κίίος οὐ Ῥωνίβεαϊίοης, 
ἐςρεοία!]ν ἐπ ἐπεὶν γεϊαέοη ἰο Ῥγίεείς απᾶ Ἐχογοῖσῖς (Βαδγ᾽οηέξοδε ϑῶπηνεεη 
δεδοηεγς πῆ Ἐἠοκϑίοδέ αἰ Ῥνίοσίον μπᾶ Γ 5567); ἀπὰ Κίηρ: Βαδγίοπέαη 
Μαρίο. 3 Ἔτδηκ, Βαδ. Πεςτοιυδγηρεγε είς, ὉΡ. 88, 90. 
47 ἱ, 20, δηᾷά ἱ, 2, ἰὰ ΤΙΟΡχεν, δηά 1 11, 10, 27, ἱν, 4, 6, δῃά ν, 1 ἴῃ 

Ατσϑζηβδίο. 
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ἐμ. ΤὨΐβ νοσά 5 Ἰουπά, 45ο, ἰῃ ες δῆσον οὗ Οσεη. 
ΧΙ, 8, 24, αῃὰ ἴῃ Εκχ. ΥἹἱῖ, 11, 22, ΥἹ, 3, 14, 15, ἾΧ, 11 

(δ15). ϑῖηςσα 5 νψοζγά ὁσοῦσβ ἴῃ 20 οἴδοσ Ασαγηδὶς ἀϊ18- 
ἰθοῦ δχοθρύ ἰδαὺ οὗ Τϑδηΐϊοῖ, πο Ἰρῆῦ ὍΡοη ἐΐ5 τλϑδηΐηρ ἴῃ 
Τδηϊοί οδῃ Ὅ6 ἀδσεὶνοθά ἔσγομλ ἰῆθϑ6 βουσοθβ.  ἌΒεβη νγῈ 
ΤΟΙ ΘΙΌΘΣ ἰπ6 ρεαγ νοῦ ἴδ6 πδίὴθ Ὀθδῖβ ἰῇ Ἐξρυρ- 
ὈΙΔΏ ΒΟΓΟΟΙΥ, 6 οδῇ γγ6Ὲ11 Ὀδίονα, μονγανοσ, ὑδαῦ ὑμοὶγ 
οὔτοξ βοσοοσογβ σοοοὶνοά ὑδοιγ ἀεοὶρηδίίζοη ἔσοσα (δα ἔδοὶ 
ὑμαὺ πον δά ρονγοσ ἰῇ οδ Πρ δῖηθ5,5 δηά (δα ἰδς 
Ατσδηιθδηβ δηᾶ Ἡθῦσονε δἀορίοα 86 δῖα ἰο ἄδηοῖα 
ἰβοβα ψ8ο Ὀουπά οἵ ἔγοοά Ὁν [86 ροόοῦγεσ οὗ ὩδηΊ65. 

: Τὴ ἴῃς Ατγαπιδὶς οὗ ἴθ Ταζρυσλ οὗ Οηϊκοῖοβ, οὗ ἴ6 ϑατιδγίίδη Τὰσ- 
βυτα, δηὰ οὗ [86 ϑυγίδο Ῥεβδιιῖο, λαγίονε 15 αἴ σαυβ τεηδογοά ὉΥ δαγγατῆ, 
ἐχοθρῦ ἰῃ 6 Ῥεβαξιο οὗ Πϑδηΐοῖν, ΣΙ, όσα 1 15 τευ ἀθσοᾶ “σίβα σηθη. ̓ " 
ΤΟ Αγαδίὶς οὗ ϑαδάγνβ'᾽ β ἰσαῃϑί διίοα οὗ ἴα Ῥεοηϊδίθιυςδ: στοηάοσβ ἰδ ὮΥ͂ 
αἷεηια, “156 ταθη,᾽᾿ χορ ἴῃ Ἐχ. Υἱῖ, 11, 22, ψὮΟσα 1 885 σαλαπα, 
“φηοδδηΐοσς.᾽"" ΤΏο Ασαῦὶς οὗ ᾿ϑδηϊοῖ αἰνσανϑ Εἶν ε8 γαΐξα, ““οἸαστηοσ. "ἢ 
Το υϑυδἱ ἰγαπϑἰδίίοη ἰῃ ἴδ6 ΓΧΧ δηὰ ΤὨροδοιίου ἱβ 'εραοίΐάος, “ ΘὨςἤδη- 
ἰογ᾽᾿, Ἰδπουρῇ 1} 15 τεηἀογοά ὉΥ͂ “τ 56 σθη᾽ ἴῃ ἰῃς [,ΧΧ οὗ ̓ Πδηϊοῖ ἱ, 20, δπά 
δ, το. Τδο ἀεοναοη δοα ᾿σίτλδσν τηθδηίΐηρ οὗ [6 νοσζά δγὸ 580 υποογίδιῃ 
ἐδαῖ 1 15 ἱπιροβϑίδϊα ἴο ἀορτηδίζε δδουΐξ ἴδοι. ῬχΟΌΔΌΟΪΥ {6 ταδ)ο τ ΕΥ̓ 
οὗ βοξοΐδιβ ννῆο δδανε ἀϊξουξϑοά [6 βυ]οοὶ ἀοτῖνο (86 πνοσζά ἔσοσι ἀδγεί, 
“βἰγ 5," ὉΥ δέῆηχίησ δῇ 3. Τῇδ τηδβδηΐηρ ἰθθη ποιὰ Ὀδ6 5οῦῖθα, ος 
δηρτανοσ; δηὰ (6 ποτά πουϊά οογγεβροῃά ἴῃ β86ῆβϑα ἰο ἰδε Εργρίίδῃ 
δδοσζοά βοσίδα βροΐίκεϑῃ οὗ Ὁ ἰδ6 σεῖς τυσίζοσβ. 

Ἡοϑσηδῃ οοσαρασζαβ ἐδ ἴο δῇ Ασαδὶς νογά υἱτ [86 58π|6 ἔοι σϑάϊοβ8 
ταδδηΐϊηρσ “ὯοΟΒΟ,᾽ δηά νουἹά τηδῖςο [86 οσἱσίπδὶ βθῦϑα ἴο αν Ὀδεῃ οὔθ 
ψὮο βδὴρ ἰὨσγουρῇ [86 ποθ, ἤθῆοα “οδδηΐοσ," “"Βανίηρ ἰπ6 Ὡοϑβα ἴῃ (86 
αἰτ." Ι͂ἐη6 ἀοῆπμοϑ ἴδ ψοσγά δ5 πανίηρ ἰδς σωϑδηΐτρ “οἰϊοῖ,᾽"" “ἴοσε- 
ταοβὶ ἴῃ δαδαίτβε δὰ ἴῃ ὑπ6 τα ίασυ ἔοσγουςβ.᾽" Νοδσῖν ὄνεσγοηθ αυοίοβ 
τ ορίπίουϑβ οὗ δ ]οηϑῖν δηά Ἐοπϑὶ (δὲ 1 λυ θ6 δὴ Εσυρίδη ποσζά 
ἀοπούην “Ἰδδυυγδιυσρυϑ᾽᾽ οὐ “ξυλγάϊΐϊδη οὗ βοοσγαοῖ [δίηρϑ᾽"; Ὀαΐ (δ56 δγὰ 
Ῥοϊῆ 50 ἔαγ-οϊο;εά 845 ἴο Ὧ6 τηοβὺ υϑΠΠκοῖγ. 1Τι πνουϊά, δοοοτάζης ἴο [86 
τα ΐο5 οὗ σαι οσγαύίου ἔσοσι Εσυρίΐϊδα ἰωίο ἩθῦΌτον, 6 οαρδῦϊε οὗ ἄσσι- 
ναϊίοῃ ἴσουι ἦγ, “᾿οδίοῖ,᾽"" δοά ἀνε, “ἴο πδσηθ,᾽᾽ δηά πουϊά [δδη σγθϑα 
“Ὁἶοῦ οὗ ἔλια Θρε]ιηδογβ.᾽" 

3 (ΣΏΡΑΓΟ [86 5'ρηϊβοβηοο αἰγὶ αϊοά ἰο ἐδ 6 δηλ οὗ ϑοϊοζηοῃ ἴῃ [86 
Ατσαδίδη Νίρμῖϑ. 

τ: 866 ΠΠΚίηθου, 4 ποίεη Ἐργρίίαης. ἴ. 168; δαηά ΟΥ [ἢ 5 ,διογίες οὗ 
ἐδε Η γᾷ Ῥνίεςίς οΓ Μεριρῤλές. 
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ΤῊΣ ρονγοσ οὗ [86 Ὡδῆια ρίαγϑά 86 ὑχγογηϊηθηΐ ραζί ἴῃ 
Βεαυϊουΐδη σοϊ σίοη αῖϑο. [1π [6 ἰγοδίσηθηϊ οὗ ἀἴβθαβα, 

186 Ὠδηῖθ οὗ [86 ἄδχηοῃ οσ βοαϑα ἴο Ὀ6 ἌἼχοζγοὶβοά δαά 
ἰο 6 τηδηϊοηρά, 8δηά, αἷϑο, [26 πδῖηθ οὗ ἴδε ροά ὃὉνΥ 
ὙγΏΟΞ6 ῬΟΤΟΓ [86 ΘΧοΟΓοὶβηλ 7858 δοοοσρ ϑῃθά, [Ιη ογάργ 
ἴο ραὶπ ἰῃ6 Ὠεῖρ οὗ δε ροά νυἱϊδουῦ νοι [86 ἄδν] οΓ 
ἄδγιου οουἱά ποῖ 6 ἜχροἹ θά, [86 ὑχίοϑίβ νοι σοοὶΐα 15 
ὈΓαῖβθβ δηά οδδηὺ ὑπο ὈΊϑυοῖβ δηά ΞΡ]! δώοηβ; δά 
ἴσοπι [815 δϑϑϑῃίδὶ ἔδοΐοσ οὗ ὑπ6 γί οὗ δχογοίϑσῃ δῖοβθ 
ῬΟΓΏΔΡ5 [δ Ὠγγηηβ οὗ Ὀγδῖϑθ νοΐ δὰ 50 οἔΐζαῃ ἔουηά 
δηοηρ ἰδ6 ἱποδηϊδιίίουβ οὗ [86 Βερυ]οηΐβηβ. ἢ 
Δ5 ἴο [86 πιοδηΐηρ οὗ γαξοῦ, [6 ἰαϑῦ ἴδθσηι δυυρίουθά 

ἴῃ Τϑδρΐοῖ ἰο ἄσποία οἶβϑϑθβ οὗ ψῖϑα θη, ν ΥΥ Ε1{{|6 
οδΔῇ Ὅδ 5814 ροκιθνοῖγ. Τῆδ τστοοῦ ἄοθϑ ποῦ οοοῦγ ἴῃ 
Αϑϑουσίο- Βα υ]Ἱοηίδη; ΤΟΣ ἰ5 α ψοσζά ἔγοση πὰ τστοοῦ 
Βανὶηρ ἃ βαἰδίβοϊοσυ στηϑδηΐηὴρ ἴο Ὀ6 ἔουηά ἴῃ δΏΥ 
οἰδοσ Ασδιηδίς αἱδίθοίβ, ΠΟΥ 12 Ασδαῦίςο, Ἡδῦσγον, οσ 

ΕΤΒϊορίο.3 

: ὅ66 Θδιδηῖς: Βαδγίοηεδοδε δῆδηγίξη, ῬΌ. 20-27; ΤὙΒοζρβθοη: Τῆς 
Ῥενὴς ακπά Ευϊὶ δρίγές ἐπ Βαδγ᾽ομία απά Α5:γγία, ῥαςείηι; αβίτου: δ 
Ἀοεϊἐγίοη Βαδγίοπέφης ἐμὰ 4 5εγγίδης; δῃ ἃ οροσβ: Τῆσ Κεϊρίοῃ οὗ Βαδγ- 
ἰοπΐα ομά Ατεγνία, Ῥ. 146. Οοπιραζα δἷϑο 86 πυπη σοῦ οα568 οὗ [δὲ5 
Ἰηά οὗ τηασὶς ἰῃ [6 Ασαδίδῃ ΝιρΒίϑ. 

31η Ἡδρσον, [86 νοσῦ ξαξαν ἰ5 ἰουηά ἴῃ (6 τησδηΐην “ἀοοϊάο, ἄδογοα, ̓" 
ἴῃ ]οῦ. χχίΐ, 28, νεσα ΕἸΣρΒΑ2 585 ἴο Ϊοῦ: “ἼΒοι βῃδῖϊ αἷϑο ἀδξογές 8 
ἰδίην δά 1 58.411] Ὀ6 δϑι δ] Ξη δα αὐἴο [ἢ 66᾽"; δηά ἴῃ Εβίμοῦ 11,1, τ Ώοζε ἰδ 
ὧθ 5414 πὶ ΑΠδδιιοσι9 σουοσ οσοά ας; ἰὶ δηά τπιῖρδὶ δά Ὀδοη ἀοηέ 
δραϊηβῦ μοῦ, Τδα Ταζρυτσ οὗ Οηΐκοῖοβ 0,565 10 ἴῃ ΕΧ. χν, 25, ἴο ἰγϑδηβὶδία 
ἴδε νοτῦ ““ἰο ΘςἰαὈΠ5 ἢ ̓ ἱῃ [86 ῥῆγα ““ἴο ΘϑΔ Ὁ 5 ἢ δ βἰδίαζο," 85 [ὴ6 
εαυϊναίοηξ οὗ 6 Ηοῦσον οἐηε, ἴο οπίβ 5}. ΤΉ ραϑβαρα δυ δῇοζγά 
15 [86 τηϊϑοίηνρ 1Ἰηἰς ἢ ΒΟ ἢ ἴο οοηηοοῖ [86 Αταηιαῖς γασξεν τ [86 
Βανγ]οηΐδη, σλαηημ τ Σοῦ. οἷ. Τα με ἶῖηι σέ 15. κἴὯ6 ἄθοσοοῦ 
οὗ ἄδογϑεβ, οσ οσβοῖεβ." ἯὯὍἴᾷγΝ. δΥ οοιραζα (86 5υῃοηντῃ οὗ τἰίπε, ἱ. 6., 
βαγίξίμ, “οταςῖο,᾿᾿ πιο ἢ ἰ5 ἔσοσι ἃ στοοῦ στη οδηΐϊηρ “""ἴο οαΐ, ἀοοϊάο," 1ιϑὶ 
8.3 ρεσίγα, “ἄθδοτϑο," ἴῃ Ασβαζηδίο 15 ἔσοσῃ ἴδ σοοῦ ρεέζαγ, “"ἴο ςυΐ, ἀδοϊά6.᾽" 
Οαξεγ, ἰζεω, ποιὰ Ὅς ἰδ6 ἰγδηβίδιίίοῃ οὗ ἴῃς Βανγυίοηΐδη πιο λίηι, ΟΣ 
ῥαγίξ, αλλά οοὐά τηθδληῃ 8 δ τὖἣο σωδάδ οι, οσ οοηνουθά ἰο σῃθῷ [86 
ἄδοζεεβ οὗ [86 σοάβ. Ηδ πουϊά 6 [86 ΦΑΣΊ ΠΥ στορσγοϑοηϊδίϊννα οὗ 186 
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Το Ηρδῦσγον ποζγά ηηοκακ᾿δἤο 1 1ῖα Ἄσνοσ αϑϑά οὗ [ῃ6 
νἶβα το. [Ι͂ἅἡ ᾿δηΐοὶ 11, 2, [6 ΟὨΪΥ ρἷδοα ἴῃ συ ϑιοῦ 1 

Οὐουβ ἴῃ {86 ὈοΟΚ, 86 Ἐπ ρηϑἢ νογϑίοῃ γοηθγβ 1 ὉΥ 

δΟΥΟΟΥΟΣ. Νοῖϊδογ [86 τοοὶ οὗ {π|5 γογά ποσ δὴν ἄοστσι- 
ναϊΐοῃ οὗ [δε τοοῦ νγαβ υδοά ἴῃ [815 56η56 ἱῃ δῆγ Ασδηχδαὶς 

ἀἰαίοοι. ἢ 
ΤὮ6 Ηδθῦσον οαιρίουβ ὑπ που ζασὴρ αἶνσαυβ ἴῃ [Π6 

Ῥδά βθῆβθ οὗ δῇ “Ὃν οηομδηίσηθης,᾿ δηα [6 ΠΟΠΙΘΝ 

αρομς οὗ [ῃϊ5 15 εαυἱναϊεηὺ ἴῃ τηθδηΐηρ ἴο 86 ΕΏΡΙΞῃ 
“ἹΖΑΓά, τοῦ, ΟΥ βοσγοοσγοσ.᾽" ὧὡΘΤῇδ νοζά ἴοσ ““πιοῖ- 

ΘΙῪ ΟΣ ὙοΒογαῖν" 15 ἰουηά 5ἰχ στλθα ἴῃ ἰδς Ἡρῦτγον 
ΒΙΡΪ6, ἰο τῖδ: ἰῃ 15. χῖν, 9, 12; ΜΙ. ν, 11; Ναᾳ. Σἱ,4 

δὶς, αῃά ἴῃ 2 ΚΊ.:χ,22. Τῆς νογά ηηοπασἤἤορἧ,, ““πιζατὰ 
ΟΓΥ βογοοσοσ,᾽" 15 ἔουηά 1 Ὠοιῖ. χνἹ, 1ο, Εἶχ. νυ, 11; 

Μα,. ᾿ϊ, 5, δηά ἴδῃ. 1, 2, Ὡ116 15 ουγίηΐηθ οοουγϑ 

ἰη Ἔχ. χχίϊ, 17. Τῶα νοτῦ ζέολομορἧ 15 ἰοαπά οὐἷν ἴῃ 2 
ΓΈ. χχχῆ!, 6. ΑἹ] οὗ 8656 Ἄἐχοθρὲ 88 ρδσζίορίαὶ ἔόστῃ ἃγα 
ἴουπᾶ ἴῃ Βαδυϊοηίδηῃ δηά σοσο ῬὈσοῦθ Ὅοτγγονεά 
ἔτογῃ 1; ΟΥ ροβϑίθῖν ρὸ Ὀδοῖς ἴο 8 {16 θη Βαργυ]οηΐδη 
δηᾶ Ἡρῦγον σοῦ οθθ. Τα ϑυπιογίδη εἰρη μὲ ἀδθηοίθϑ 
ἰῃς Βεαδυϊοηΐδη νοσγάβ ἴοσ ““ροίβοῃ, βρἱυ16, ὈΪοοά, δηά 
κίςρμ.᾽" Ῥεσῆδρϑβ [86 Ὀοβὶ 1Πυϑἰγαῦοη οὗ [Π6 τοϊαίοι 
οὗ ψιϊοβογϑαῖ ἰο [86 ἄτοατῃη οὗ ΝϑθπομδάηρζΖζαγ 15 ἴο Ὀ6 
ξοιπά ἱπ [6 ῥγαυογ δ ἀγοϑθοά ἰο Μασγάυϊς ὉΥ͂ 8 δἱοἷκ ζὥδῃ 
ἰὨτουρ 815 ργιοϑὺ ὑμασηασῖμ). Α5. Κίηρ ὑγαηϑίαϊοϑ 
[15 ροσγίζοῃ οὗ [86 ῥσγαυοσ ἴῃ ἢ15 Βαδγίοπίαπ Μαρίο, Ὁ. 
62, ἱ τοδάϑ: 

Ἀοανθηῖν “δ ὴηε᾽" οἱ ἘΔ, οσ οὗ Βεῖ, δηά (86 οὗἴδοσ γσγεοαὺ ροάβ πνῦο 
Εβ δ Ὁ] Π5ἢ ἴδ ἔαῖεβ. Οδεϊεεξ οἵ ϑλαϊνιαπεέσεν 111, οὗν. 5, 14. 

Η!5 ρΐδοο οὗ δροάσ, δηά δοϊνυϊυ, σδΥ το] μανὸ θθοα ἰδ “1 -ΑΖαρς,᾽" 
“οἷδοσ οὗ ἔδίθϑ,᾽"" “οὔδιδοσ οὗ ἔαΐοβ," οὗ ψοἢ ΝΟ ΟΠ ΔάμοΖΖΑΣ σρθαΐκβ 
(δηράοη, χν, Οοἱ. Σὲ, 54, δῃά (οἱ. ν, 12-14) ἀῃὰ νι Ὡ οὶ Γ᾿ οἰ Ζϑοῦ ἐδίηῖκ8 
ἴο ανα Ὀδθῃ "1μ6 φαγί ἱπιασο οὗ ὑπὸ ἤοανϑηῖν Ὀρϑῃυϊίηηδῖκι. 

: Τῃ 186 ϑυτίδο ἴῃ6 νοτγῦ ἰ5 ϑϑὰ ἴῃ ἃ ροοά β56ῆ86 ἴοσ "᾿ἴο ὉγαΥ. "ἢ 
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Ο Ὧν αοά, Ὁν δα οοσηστηδηά οὗ ἐγ τηουτῇ τΔΥ ἰδοσα 
ὭΘΝΟΣ ΔΡΡΌΓΟΘΟΪὮ ΔΩΥ ΕΥ̓], [Πα τηδρὶο οὗ [6 ΒΟΌΘΓΟΣ δηά οὗ 
δα βοζοθσεεβ (ὠῤίδὺ ζασλσπαῤρὶ τὸ ξασηδλαΡι); τὰν ἰμοσγα 
ΠΟΝῸΣ ΔΡΡτΓοδοῦ πιὸ ἴπ6 ροΐίβοῃβ οὗ {86 δν]] τιθῃ; ζζδυ ἱβεσα 

ὭΘΝΟΙ ΔΡΡσγοδοῦ [δ αν] οὗ οβδγηιβ οὗ ρονγοσβ δῃά ροσίθηϊβ 
οὗ Βοανθῶ δῃά οὗ οαγίδ. 

Ιῃ πυρὸς 50, 22, οὗ ἰδ6 βϑαῖ6 Ὀοοκ Αβῃυγθδηὶ- 
Ραὶ ὕγαὺβ ἰμαῦὺ 15 ροά ΣΊΔΥ ἔτθα Ὠἰτη ἔτοτη δον] Ὅδ- 
τὐἱϊοβτηθηΐ (ΡΜ ζιδἤρίνα), υδίηρ ἴ86 βαῆθ νϑγὺ 
νοῦ πὸ ἐπά 90 οἴϊοη ἰη ζδηϊοὶ ἔοσ ““᾿πϊογργοί." Τὸ 
Ῥτγϑοίϊοθ ΒΟΣΌΘΣΥ γγχὰ5 ρα βδθΪ6 τυ ἀδαιῃ ὉΥ ἀτονη- 
ἷηρ, δοοογάϊην ἴο [ἢ αν οὗ Ἡδτητη γα. Σ ΤΏϊ5 τνγὰβ [86 
αν αἶϑο, δἴαοηρ [δα Ἡθῦσγονβ: “ὙἼΒοιι σα] ποὺ βυθοῦ ἃ 
υγιῖςἢ ἰοὸ ν᾿ (ἔκ. χχίϊ, 17). Τῇ αυρούίοῃ πρῃῦ Ὀ6 
δοκοά, ἔῆθῆ, ἣν Νοθυομδάμποζζασ ϑυστηοηθάᾶ {π6 
ΘΟΙΌΘΙΟΙΒ ἴο ἰηἰογργεῦ ἢἰβ ἄσθαῃη. Τῆδ ἰοχὺ ρίνεῃ ἴῃ 
Βοῦσθηβ" ποιά ὄχρίδίη 0815, 11 στα δοςοθρὲ ἰδ σεδάϊηρσ 
νυ ῃΐοἢ ρογηγτς [86 ἰσαηβίδίίοη:: ““ἔσοσῃ Ὀαΐοσα [86 σἱηά 
ΓΑΥ ἴδ Κιηρ 6 Ῥονίτομοά,᾽"᾽ ΔΑοοοτγάϊηρ ἰο ἰἢ]ϊ5, 8 
τη81 τηϊρῃς Ῥ6 Ὀοτνοῆοά ἔογ ἢ15 ροοά ἀραϊηϑὺ βοηα ον]. 
ΤΕῊΪ5, ἴδῃ, πᾶν ανα Ὀθοη [δ6 τοαϑοὴ Ὧν Νοθαυοπδά- 

ὨΘ6ΖΖΔΑΙ 5ΒΌΓΩΤΟΠΘΩ͂ [ῃ6 ψἱΖαγάς. ΤΏΘΥ βοηΐ Ὀδά ἄγθασῃς; 
τποσγοίοσο, 6. βῃοιαά Ὄοχρίδίη ἔμθηι, δηά [611] νβδὺ {μον 
84 5ϑηΐ. 9 

τ Ηδγροσ, Τῇς Οοάς οὗ Ηαηηπηγαδί, 560. 2. ἡ 
32. 4:ς. Βαδ. Βγίείς Ομ δοΐσόη Ἰπλαϊς, Ὁ. 17. 
3 71 βαη κίρὲ ς“δαγγ ξασησδαρῆ. 
866 αἷΞο Ηδγρεςσ, νἱΐ, 660, δῃά :, 18, 11, δῃά 25; δΔηά ΒΕΏΓΣΘΙ5, Ὁ. 16. 
41 τηυβῦ Ὀ6 τεσηθι ογρά, ἴοο, (αὶ ἴμ6 Ῥέεϊ βἴδϑω ἰῃ ἩθΌγον ΤΔΥῪ 6χ- 

Ῥτοβ5 186 ἰδίην ἀσσαν οὗ [86 οο͵οοῖ ἀεηοίδαά ὉΥ ἰμ6 πουῃ,᾿᾽᾽ ὁ. φ., εμέ ε᾽, 
“ἴ1ο ἴδἶκα αιἸΑΥ 5ἰη᾽"; ἀϊδάσηεη, “ἴο ἴΔΚα αν ἰδ 6565"; φλέγει, “ἴο 
τοοῦῖ ουἱ.᾿" (66 Οονῖον 5 Οεβοηΐαβ, 5528.) ΤῊΪ5 ἀϑᾶρα ἰ5 ἰουηά, 4150, 
ἰῃ Ασαδίς, Δσδαζηδῖς, δα Νεὲν Ἡρῦγον (Ξε6 τσ ι 5. Ασγαδ. Ογαηι., νοὶ. 

ῖ, δὃ41 δηά ϑιοσέγιοα ᾧ Θίγαςκ᾽ 5 Ν. ΗΠ. Οναηι). Τῇ ε ἴαῖκα [86 ἱπίοηκῖνο ἰῃ 
[815 56Ώ56 ἴῃ ἰξασβσμαρῆ, ᾿ὸ πνουἹά τηοαη “ταν [{6 Κἰηρὶ Ὀ6 ἔγοοά ἔσοσῃ 
ψὶτοβοσαῖν. " ὙὨΪ5 ὑγίνδενα βθΏ886 ΤΠΔΥ ῬΟΒΘΙΌΪΥ ΟΟΟῸΣ ἴῃ [86 ῬὮγαβθ 
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ΤΏ γοβ 5 οὗ [15 ἱηνοπυ σαϊίζοι οὗ [86 Ὡδῆθ5 οὗ {86 
οἶαϑϑθβ οὗ ν 156 ἤθη τηρηςοηδά 1 (ἢ6 Βοοῖκς οὗ Τϑδῃϊοῖ 
τηὶρῆϊ Ὀ6 βΒυητηθά ὩΡ ὉΥ βαγίηρ ἰδαὺ ἐμ ᾿σεδορἧξς δπά 
Ομ μαρὴδ ποσὰ οογίδι νυν οχογοίδίβ γῆ. 564 οὔδηΐβ 
δῃά ρυτβορίίοηβ (ἢ) ἴο ἀγίνα οαἱ ἀΐθθαβο δῃά ἴο δνοσγῖ 
σοφίαν; ἰδαῦ [ὴ6 πεζχασθσπορἧὴδ τοῖο πὶϊζατάβ, το 
Ὀοππά ὑδοὶγ νἱοϊτης ὉΥ τλθϑηβ οὗ ρὨΙ]ΓΘΓΒ, βρι θα, οἴο., 

δῃά δά ρονοσ ἰο βεηᾶ δά ἄγϑδῃβ δηά ον βρ σὲ ῖβ δηοην 
{ῃθηλ, 85 νγ6 1} δ5 ἴο σοίϑθαβα ὑβοζῃ ἔσοσῃᾳ ἰδ6 τιομογίο5 

ψοἢ ΟΟΥ δά οδιβϑοά; ἰμαὶ [6 ραζεῦο δῃὰ ζαϊάι5 
ὝΟΙΘ ΔΒ ΓΟΪΟΡΌΓΒ δηά δύρυτθ, το ἰοϊά ξοσγίπη65, ἑογοιο! 

Ῥΐαραοβ, ἰηϊοσργοῖθά οὔθηβ δῃά ἄγδδγηβ, ἑογθοδβϑίθά ἢοσζο- 

ΒΟΟΡ65 ΟΣ Ὡδυνε 65, οἴο.; [δαὶ [86 λμαγίμηιδ οσα βδογοά 
ΒΟΙ65 γγο τοῖα ὑγοϑοσιρίοηβς δηᾶ ἔοσγησδβ ἴοσ ἰδ 
156 οὗ [86 κἰοῖ δηά ἴῆοβο ννῶο αἰϊερίθά ἴο οσὔγα ὑπ 6Π], 
δηᾶ ᾿᾿βρο] ἱηάοσε᾿ πῆρ Ὀουπάᾶ απ Ἰοοβοά ὉΥ (86 
ῬΟΥΤΟΓ οὗ 8765 Οὗ Ῥοΐθῃου; 8δηά ἰμαὺ [ἢ πακίηιδ, οΥ τὶβα 
τΏΘΏ, ΕἸ τδοθά 411] μ6586 δηά οἴπειβ ψῆο σψόγα τοῦ 
Ἰποϊαδά 1ῃ [656 οἶαϑθθθβ. Ὁ δηΐοί νγὰβ οαπά Ὁν Νοῦυ- 
οἤδάποζζασγ ἴο 6 ἴθ {1π|65 Ὀοίίοσ [ἤδη 411 [86 ᾿ασλοπαρἧς 
δηά παγίμηις οὗ Βαδυίοη. Ἠδ γα τηδάδ οὨϊοῖ, οσ τηδϑίοσ, 
οὗ [{Π6 Κίηρ᾽ 5 νγ156 τηθῇ (ἱ, 48), δῃά οὗ μἷ5 λαγίμηηδ (ν, 11), 
δηά οὗ 411 [86 οἶα5θ65 τηθηὐοηθά, Ἵχοθρῦ ρρδγ ΠΟΥ [86 
ψ]Ζατάβ,- τὰς ἴο ΏοΙ 1 ἰ5 ποΐ 58ϊά,, δὖ ἰϑαϑί, [δαὶ 86 

δνοσ δά δηγνίδίηρ ἴἰο ἄο ψῖ ἴζο. Τὸ 1] δ ποίοά 
ταὶ πονῇογο 1π ἰῃ6 ΒΙΌΪ6 15 οοηηθοίίοη τἱτ ᾿σολορῆιξ, 
᾿σροπαρῆδ, μαγίμηη5, ραξζοῦς, καϊάμ5, οὐ πα Κύη15, ΘΧ ΤΕ ΞΘΙν 
[οσδιἀἄθη. Οηΐν {δα λακίήηιδ, παγίμηιδ, δᾶ πιοκασ]:- 
δορὶ αἴτὸ ονὸσ τηθηϊοηθά οαἰδίάα οὗ Τδηΐοῖ. Τῇ 
τοὶ οὗ ἰδοϑθα ἰῆσγθα δα αἴνγαυβ βροΐίθη οὗ υὐἱτ ὑσγαΐβα; 
18 Βοοοῃά νἱ ϊδουϊ ὑγαῖβα οσ Ὀΐαταθ; δηά [86 1αϑὸ οὨΪν 

γαριαηξη ἐπα ῥαη {1 ἴα ἐμλαίίαα οἱ Ἰζ. 84, 24, ἱ. ε., “ Βείοτα σοά γ6 5841] 
ποῖ ἔσγθα γοιυσβεῖνος ἔσοσζῃ 5ἰη""; δπά αἷϑο ἰῇ ἀσηηπαξέ, “ ἀϊϑΈγοβα,"" ἑ. ἐ., 

“δερηνοά οὗ εἰγοησίῃ.᾽" (ὅ66 Κίωρ, Μαρίο, Ὁ. 94.) 



Τῆς Ξε Μεὴ 482 

αἱ οοπδεοτηηδίίοη. “4 ρίοιιβ 7ονν,᾿᾿ ἐδογοΐοσα, “δῃά 
οὔ ἰσιδ ἴο ἰδ ἴανν,᾿ ΙΏΔΥ οογίδίηϊν ἤάνα βἰπαϊοθά, δἱ 
Ιοαϑῦ, [26 βοίθῃμοθς δηά αγίβϑ ὑσγδοιϊοθα Ὁγ ἰδθβα αποοη- 
ἀοιηηθά οἶαϑθος, τιϊμουῖ ἰανίηρ Ὠἰτγθοῖέ οροῃ ἴο [ἢ6 
οὔαγρα οὗ Ὀσγθαϊσηρ ἰδῆς ἰοϊοσ οὗ {86 ἷαγν. ὙὟ 6 566 το 
ΤΟΔΞΟΏ, οἰζμοσ, ΨΥ Ὧ6 ΏΔΥ ποὺ Ὦδνο βἰυάϊοά 411 ἀροιῦ 
[86 Ῥγϑοίζοθς οὗ [86 νἱζαγάβ νἱυδουῦ Ὠἰτηθοῖ Ὀεΐηρ ἃ 
ΘΟΓΟΘΙΕΣ. 

Βεοϑιάθϑ, γγ ἰὲηῖς 1 ΔΥ Ὀ6 ΤΡΒΟΥ ἀουδίοά δαὶ 8 
Ῥίουβ ἴανν, ὑδαῦ 15, οὔθ ἀδοπηθά ρίοιις δοοοσζγαϊηρ ἴο [ῃ6 
οϑυϊηιαιίοῃ οὗ ἴθ ον οὗ ἰῆς πιο οὗ [86 διἴδοσς οὗ 
Ὀδηιοῖ,-- ον δὸ ᾿ἱνοά δηά νυτζοῖρ,---οδηηοῦ αν 

Ὀδο 8 δϑίσοϊοροσ δῃά δὴ Ἄχογοῖξί δηδ ἃ ἄγϑαι ἰηΐοσγ- 
Ῥτοῖθσ. 7οβορῇι5 οἱΐθβ, δρρδγοηῖῦν τὶ ἀρρσοναῖ, ἃ 
βἰαϊοσχθηὺ οὗ Βοσζοξιβ, ἴο [6 οἴἶθοος ἐμαὶ “᾿ΑΌτγασαλ νγὰβ 8 

ΙΏΔη τὶρηϊοοιβ δηδ ρσοαὺ δγοησ ἰδ6 Ομαδίάθδαης δηά 
51Π{π| ἴῃ ἐδ6 οοἰοϑίλαῖ βοίθηοθΣ ΕΘ ϑᾶγϑ, δἷϑο, ἰμδὶ 

οδδ οὗ μὲ Εργρίϊδῃ 

βϑοζγοά βοσιθεβ (ἀξογοργαηηαίοοῖ), ὯΟ ΤΟΓΟ ΝΟΣ βαρδοίουβ 
ἴῃ ξοσοίθ τν ἔαΐυσο ονθηΐβ ὑσαΐν, τοί {πα ῖηρ τμδῇ δρουΐ 
(ὶβ ὑΐτὴθ ἐβοσε που δὰ ἃ οἰ] ἃ Ὀοτῃ οὗ [86 Ι5σζδοῖτίθϑ, το, 
ξ δα ψεσα στοασγεά, χοιἹά Ὀσίηρ ὑπὸ Ἐςγυρίϊδη ἀοζηϊηίοη ἴον 
δ ποιά τγαῖϑο π6 [βγϑοὶτίθϑ; [πα δ6 που]ά Ἔχοοΐ 411 τλθα 
ἴῃ νἱγα, δηά οὐξαΐϊῃ 8 ρίοσν δαὶ σουϊά Ὅ6 τουποηρογοά 
[του 411 ἀροβ. 2 

ΤῊ15 58:16 βοσίρα δἰϊοωρίβαά ἰο Καὶ: Μόοβθβ οὖ ἃ ἰδίεσγ 
Ὦτηθ, θη 85 ἃ οὗἱά δηά ανίηρ Ὀδθο δάοριθά ὉΥ 
ῬΏΔγΑΟδ 5 ἀδυρηϊογ, Ὧ6 οαϑῦ ἴο ἰῇ6 ρσγοιηά δηά ἰσγοά 

ὉΡου [δα ογονγῃ οὗ ῬΒΑγαοῦ ποῦ [δα ἰαἰίοσ δά ρἱδορά 
ὍΡροΟΩ [15 Ὠρδά; ἰδ αὐοβύηρ, βαϊά ἰῃ6 ρῥσχγίθϑι, ἢὶβ 
Ῥτϑάϊοϊίοιη ἐμαὶ [Π15 οὔ]84 νουά Ὁτγίηρ [δ6 ἀοτσηϊηίοη οὗ 

: Απῆᾳ., 1, νἱὶ, 2. 3 Δ πεᾳ., 1, νἱ, 2. 
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Ἐργυρί ἴον. “Βοοδίβα οὗ [815 ὑσόορῆθου 8 Εργρίΐδτηβ 
δὐδϑίδιησδά ἔσοσζῃ 11]1]1ην τη) δηά ἰαΐοσ τηϑάθ Μοβοβ ρϑηδγαδαῖ 
οὗ ὑμοὶσζ διτὴν αραϊησὶ 6 ΕἸΗϊορίβηβ ἱῃ σοϑροῦβα ἴο 
1Π6ῖς ον ογϑοΐθα δῃᾶ ὑσοβαροβ. ᾿᾽ 5 

ΑΔ5 ἴο ϑοϊοζηοζ, τζοσεονοσ, οά ργδηϊοά δἰστὶ ἴο ἰδασῃ [Ὧ6 

βοίθῃοα οὗ ἀοπιοηοίΐορυ ἴοσ ἰδ ὑσοῦὺ δῃά βοσνίος οὗ σδῃ, 
δηα Ὧ6 οοπῃηροβδεά οροάδθϑϑ ΌὉΥ ψΏΙΟΒ ἀϊβθαβοβ δὲ δϑϑυδροά; 
δηά δὲ οὔ Ῥομίηά Ηἴται στιοϊμοάς οὗ ὑγεαύσηθης ἴοσ Ἄἐχοζοῖϑίβ ὉΚῪ 
ΜΏΙΟΒ ἴοβα Ὧο δῖα Ὀουσηά ἄσῖνε ουὖ [86 ἀδιηουβ 80 ὑπαὶ 
ΤΏΘΥ πονοὸσ στοϊαγηῃ, δά (ῃϊ5 στο ϊμοά οὗ ὑγϑοίϊος. ὑχγενδὶ β 
ΙΓ 115 ονθ ὩΟΥ; ἴοσ 1 βᾶνα βθϑῆ ἃ οοσίδίῃ οἱδ οἵ Ὧν οὔσῃ 
ΟΟΥΠΟΓΥ ΜΏοΒβα δῖα ψγ85 Ε]64ΖΘΓ, ἴῃ [86 ρσϑϑθῆος οὗ αβϑρδς- 
ἴδ δηἃ Ὧ15 Β0η5 δηά δ15 ΟὨΣ]Π!Δτοῦβ δηά [86 τα] 086 οὗ 5 
Βοϊ ἅϊοσβ, στο θαβίηρ Ῥϑοορῖίθα γῶο δά Ὀδδθη βεϊζεά ὉΥ [ἢεβε 
ἀογηοηβ, [δα 5111 δηά τίβάοσῃ οὗ ϑοίΐοσηοῃ Ῥείωρ ὕ8115 οἰθασίν 
οϑίδο ϑῃμοά.4 

]οβορδῦβ, τοσθονοσ, ὑγοΐοϑθος ἰῃδὺ οί τηθγοῖνγ Ὧθ 
Ἡτϑο 1 ἢ δά ὑσορμοίϊο ἄσθασηβ, θαΐ ὑμαὺ δ6 δά ἃ οογίδίη 
Ῥονχοσ ἴῃ ἱηϊξογρσγοίίηρ ὑῃ θη. 

Δοοοτγάϊηρ ἴο [6 Ταγρίῶι οὗ Ἰοηδίδδη Ῥδη ]}ΖΖιοῖ, ὑδ6 
Ἰίηρ οἵ Ερυρὺ ἱῃ Μοβϑϑθ᾽ {1:26 ἢδά ἃ ἄγδϑ ἴῃ νοῦ Ὧδ 
58} 811 [86 ἰαηά οὗ Ἐργρὶ ρΡεὺ ἴῃ ομα βοβϑὶθ οὗ ἃ Ῥδίβδῃοε 
δῃα 1 [ἢ6 οἴδοσ ἃ ἰδίῃ νοῦ νγαὰβ ἤθανὶοσ ἰἢδῃ 411] ἰῃς 
αι οὗ Ἑσγρῦ; ὡροῦ νοῦ Ὧδ6 βοηῦΐ δηά οδἱθά 411 [ῃ8 
οπομιδηΐοσβ (μαγγα5}}) οὗ Εργρὺ δπά ἰοϊά [μϑτὰ δ᾽5 ἄγθδχι; 
ΒΟ οΌρΡοΩ 8ΔΏποβ δηά ]δυῦγοϑ, 86 οἰἱοίβ οὗ [86 δη- 
ομδηΐοσβ, ορϑηθά {μοὶσ τηουτῆβ αηά 5αϊα ἴο ῬὨασγδοῦ: 
“Α ῬοΥ͂ 15 αδοιῖΐ ἴο Ὀ6 ὈῬοσῃ ἴῃ 86 οοηρτορσαίίοη οὗ [ϑγϑοῖ, 

τ Αηᾳ., 11, ἰχ, 7. . 376. 
2 ΤὭδι ἰ5, οὔδηῦῖς, βος 88 οσα υϑοὰ ὈΥ͂ 86 Θπομδηΐοβ οὗ Βαγίος 

δηά Ερσγρὺ δά ΌΥ ὑδ6 Μαρὶ. Ἡοσζοάδοςυβ, ;, 132. 
“Αηπἶᾳ., ΤΠ, ἡ, 5. 
5 ὅ66 ἔαγς οἵἉ δε .]εισς, ΤΠ], νἱϊῖ, 3, 9. 
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ἑβσουρῃ ψῦοβο μαηά 411] Π6 ἰδηά οὗ Εργρί ἰ5 ἴο 6 
ἀεπίσογοά.᾽"᾽: 

Ϊὰ ἰἢ6 Ὅοοϊ οἱ ΤΟΌΪϊ, δῇ ΟὟ βριγιῦ 15 βαϊά ἴο ἤδνθ 
Ὀθθῖ Ἄχοσζοῖβοά ὉΥ σηϑδῃβ οὗ [86 ἱνὲσ οὗ 8 Ε5}.5 

[πὶ [86 Αοἰ5 οὗ πα Αροβίῖοϑ," ϑίυηοη Μαρι5 ὑγϑοιϊςθά 
δῖ5 ατίϑ οὗ τηδρὶς ὉΥ υϑίηρ ὑπ6 Ῥοῦγεσ οὗ παῦη65 ἴο ἀγίνθ 
ουῇ ΟΥΣ 5ρ τ 5. 
Το [ωὐγχά, αἷδθο, τοΐογβ ἴο βιιο ὑὈσγδούϊοας δοηρ ῃ6 

765 οὗ 15 ὔσηθ, ἤθη Ὧ6 5605: “ΣΙ ὉΥ ΒΘοΖζορὉ 
οαϑῦ ουὧ ἀεσήοηβ, ὉΥ ΏΟΠ ἄο γουΓ 5οη5 οαϑί [ποηχουῦ ἢ 4 
γε δανο ἰδιι5 βδΒδονῃ ἰδαῦ δοοογάϊηρ ἴο [86 νίοννβ οὗ [86 

ϑογίρίυσεβ δηά οὗ [86 δηοίεης 7εὴνν5 δὶ 411 ὑἱγχθβ, ὕπογα 
νγ85 ποίδίηρ τοῖς ΟἰΌΠΟΣ 1ἢ ἀγθδπιβ ΟΥἨὨ 10 [δα ἰηΐοτγ- 
Ῥτοϊδίου οὗ ἔδοηι; δηά δαὶ ον ἢ ορ᾽ πίθου 85 ὑσοβοσνοά 
ἴῃ Ποβορῇυβ, ἰδ Ῥοοϊς οὗ ΤοΡιῦ, ἰδ6 Ταγρισὰ οὗ ]οηδ- 
ἴδῃ θῶ ὕΖΖίοὶ, δῃά οἰϑονίοσγο, ἀ1ἃ ἢοὺ οοηάοσηη ἰδ6 

156 οὗ ἱποδηϊδιουβ δῃάᾶ [86 ῥὑσγδοίϊζοα οὗ δχοσγοίβηι δηῃά 
οἶοσ βἰ ταῦ ατίβ. 

ΕΠΠΑΙ͂ν, γα οοσὴθ ἰο οοῃϑδίδσ ἰδ6 αμοϑίύζοη 85 ἴο 
ψ οί ζδηΐοὶ ἰ5 βαίά ἴο ἢδνθ Ὀδθῶ ἃ το Σ οὗ Δ 
οὗ [8656 οἶαϑϑϑβ οὗ ἀσγδοβδῃ)-ηϊογρσγοίοσβ νυν Ὡἱοἢ ατὰ Ὡ]θη- 
[Ἰοηρά :η δἰ ὈοοΟΚ. Ιὐ Ὁ1]1} 6 ποϊοά ἰδαὺ δα 15 ὭδνοσΣ 
ο8116ἃ 8 παγίμηε ὯΟΓ δῇ ᾿ασλμδπαρἧ, Ὀαὺ 15 βαϊά ἴο ἢδνθ 
Ὅδοα ἴδῃ ὑἰπι65 Ὀοίίοσ ἤδη 411] οὗ πο ἰῃ Κηοσνίοάρα 
δηά νἰβάοτμῃ. [10:5 οί 5αἰά οἰΐδοσς ἰδδὶ δϑ νγὰβ δὴ '᾽'σσλοῤἧ 
ὯΟΓ ἃ 210 Κα ἢ ΟΡ ἧ ὭΟΣ 8. γαΞΕῦ, Ὁ ἃ ζαϊάπ. Ταῦ ἢ6 
ἵγ85 8 λακίγε 15 τἱρὨ ΠΥ ἰηΐοστοά ἔσοσι ὑπ6 δοῖ ἰῃδὺ δα 
νγα5 Βουρδι ἔοσ ἴο Ὀ6 1116, θη [86 ἄδογθο υυοηὺ ἔοσί ῃ 
[πα 8411 [86 νψῖ56 θη εῃοιυϊά Ὅ6 .11ΠΠ6α; Ὀυΐ οἰβθοννβοσθο 

Ὧ6 15 δἴτναυϑβ οδἱεά ομίεξ (γαδ) οὗ [πμ6 τυῦῖβα τηθῃ, οσ οὗ [Π68 
παγίμηης, οὐ οὗ ἰῆγϑα οσ ἔοισ οἶδβϑϑθθβ ἰορεΐποσ. Ηδ 15, 1 
ἰδοῦ, ο4116« οὨοῦ οὗ 411] οἶαϑβθβ, Ἄχοθρὺ οὗ 86 πε κα5}}» 

: ὅθε Τὶ . Ῥεη ὈΖΖίεῖ ἰο Εχ. ἱ, 15. 4 ὅδ οδαρίοτϑβ νἱ δηά υἱῖ. 
3 866 οπεαρίεος νυἱῖϊϊ, 4 Μαῖϊῖ, χΙΐ, 27. 
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δἤορῆδ, [6 οπῖν οἶδβϑ δίς 5. ἀϊτεςοςν οοηδοιηποδά ὉΥ. 
Ϊατ. Οτοθ ἢ 15 οδἱ θά οἰτοῖ οὗ δα δαγψαρδ ονοσ 411 [88 
τ 156 θη οὗ Βαδυίΐοη. ΤῊΪ5 ρῆσαβα νχὰ 5841] ἀϊβουββ ὃ6- 
ον. Αὐ ργδϑβοιΐ, ἰοῦ ι15 ἱοοῖς αὖ [δε τηϑδηΐηρ οὗ ἰδ. νογά 
γαδ, ““οὨϊοῖ,᾽ ἴῃ 115 τοϊδιοη ἴο ἴῃ οὔ ͵ ]θοΐβ, ΟΣὁἨΥ̓́ΡΘΥΘΟΏΒ, 
ονεσῦ νοῦ [ἢ γαῦ νχαϑ δοῖ. ΤὍΤδα οὐἷν ροϊηῃΐ χα πϑοά ἴο 
ἰϑουβϑ 1 [815 σοπηδοίίου, 15 ν βοίδοσ [86 γαῦ νγ85 Ὡθοθς- 
ΒΑΓ οὗ [δ6 δα οἶδ55 δηά Ὀγδοίϊοοσ οὗ [6 βαπδ δζῖβ 
διηα ογαΐϊβ δ5 ἴῆοβθ γὯο ψΟΤῈ κοῦ υπάδγ τη. [1 πρὶ 
56 ο ἴο πιοβῦ ἴο Βα βυ ποθηῦ τογοῖν ἴο βίδίθ 88 δῇ οὐν!- 
Οὐδ ἔδοῦ ποῖ ποοάϊηρ ὑζγοοΐῦ ἰδδαὶ ἢθ υὐἱρδ Βαανα Ὀδοη 
οὔϊοξ οὗ [86 λαγίμηιδ δρᾶ οἴδοῖβ νὶϊπουῖ Ὠϊτη561 Ῥοίηρ 
οὔθ. Βιυΐῇ 85 50η16 ἢανα οοηϊτονοτσίρδα 1ὖ, δηα 5θοῦλ ἴο 

{δτηῖς (μαὺ Τϑδηΐοῖ ταῦ ἢανα Ῥδοα δὴ :ἱπαϊντά δ] οὗ ἰῃ6 
ΒαῖΘ Κη 85 ἰΐοβθο ονοσ βοτὰ ἣθ6 νγβ δοὺ 85 οδιοῖ, 

ΤΩΔΥ͂ Ὧ6 Μ611 ἴο ραῦβ6 δηά ἀβουββ [86 ἴοσῃ γαῦ, 85 1 15 
υδοά. 

Ιῃ Ατγδδὶς γαὖ 15 [δ πιοϑῦ οσάϊπατσν 116 οὗ σοά, οοου- 
την ἴῃ [86 Κογδῆ 85 8 ἀδοεϊσηδίίοη οὗ [86 δὲν οὨΪΥ 1655 
ἔσθαυθηῦν τδδη 86 νοσά 4“ "αΐ ἰιϑεῖῖ., δ 15 δ Ἰογά οὗ 
811 ογεδίυσγοβ, ποὺ Ῥθοδίιϑα ἢθ 15 11. ἴῆθτ οσ οὗ ἔδδτι, Ὀυ 
8.5 ὑπο ῖσ σηδῖζοσ δηαΔ ᾿σγόβοσνοσ δηά γυΐοσ δη οσσῆοσ. 08 
Ταδϑίοσ οὗ βἴαναϑ 15 τοῦ 8 βἷαδσνθ, Ὀυαὺ [6 οσοσ οὗ ἰπ6 
δίανοβ, (6 ἀομήμηδ. Τὰ ΗἩδρῦσον, γαῦ τοοδοῖ οαρίδίη, 

ΟΓΥ τηδϑβίοσ, οσ οὔϊοῖ. Τῇ, Νορυζαγδάβδη ννὰ8 οαῤίαϊη 
οὗ {πδ6 συατά (76ζΓ. ΧΙ͂Σ, 10); ΑΞΏΡΘΙΔΖ νὰ 8 ηιαϑίϑῦ οὗ [ῃ68 
δυπυςῦ5 (Ώ 88. ἱ. 2); Αμαβϑίοσαβ δά οὔὲέοεγς οἱ Ὧϊ5 Ὠου156 
(ΒΕ 5. 1. 8); 7οπδῆβ βῃϊρ μαά 115 τ" αϑίεῦ οὗ ἴῃ6 ΤΌΡεβ 
(Του. ἱ, 6). [ῖπ Αϑϑουτίο- Βαρυ]οηΐδη 86 σνοσγά γγχὰ8 οἱ 
ΤΩΙΙΟΝ ΠΊΟΓΘ ΡΈΠΟΤΑΙ υϑ6 ἰζδη ἰῃ Ατγαρίος οσ Ηθῦσεν. 
Τόσα σεσα γαδο βοῦ ονὸσ ἰδ6 σαγάἄδηβ οὗ πε Ἰηρ, ονὰ 
(π6 τγαϊοσίηρ σηδομίηθθ, ονοσ ἰδ ὑγθαβυσυ, ονὰσ (88 
δίδῦΐοβ, [86 οουτί5, ἐπα Ποςϊϑ, [86 ἢουβθ, [86 ᾿δαιρῖθ, 

{π6 οὐδε5θ, [86 ᾿Σίϑομοσβ; ονοσ [86 ρονθσῆοσζβ, [6 ο80- 
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ἰαΐη5, ἰδ6 θοντηρα, δηά (δα αἰν κίοσι οὗ [6 ἀστῶν; ονδσ 
186 τηοσοδδηίβ, [86 ὈιΠ]ἄοτα (Ὁ), [86 βϑοσβ, ϑῃοῃδηΐοσϑο, 
εηα ἀχοσγοϊσίβ; [ΠΟΓΘ νὰ ἃ οαρίδίη οὗ ἰδ ᾿ῖηρ, ἃ οἰϊοῖ 
οὗ [86 οαρίβίηβ, οὕ Ὁσίηοθϑ, οὗ [δε Κίηρ, δῃηά ἃ χαὖ οὗ [ῃ6 

8ΟΏ5 οὗ [86 Κΐηρ, δηά ἃ οἰϊοῖ οὗ [6 Ὠου56 οὗ Βεοίξἢ8ΖΖζασ 
τῇς 5οῃ οὗ ἰδ ᾿ηρ. 

ΤῸ 111 ΡῈ ποίδά ἐμαὶ [6 ᾿ασελίρἧ, ἴα νιασίγηαςΐ,, ἰῃ 6 
δαγὶ (ΟΥ 86 615), δῃά [86 ΖΡ ΙΟΤΊ, ΟἹ Θῃομδηζοῦθ, 41] Βαανα 
8 οϊοῦ. Ομ βδουϊά σϑιασί, ζυσίδογ, μα ἃ γα ἄοεας 
Ὡοῦ ὩΘΟΘΘΘΑΣΙΪΝ ρογίοστῃ ἰδ6 ἀαίϊ65 οὗὐ [6 οὔδϑβ ονεσ 
ὙΏΟΠ Ὧ6 15 δοί. ΤΏ 5οϊάϊοσβ νεσγα αἰγοοιθα Ὁν ἐδ οὶτν 
γαῦ αρὰ ἰοὰ ὉΥ ῖτη; Ὀπὶ ἀουδύ1655 ἀ1ἃ ΤΔΩΥ τηθηϊδὶ 
ἀιιῦο5 ἔσγοῃη ψϊοῦ 86 πουϊά 6 οχορί. Τδα γα 
οὗ [86 5οῃ5 οὗ [6 Κίηρ ζῇδυν Ὦδνα Ὀθθη Ὀδηθαςῃ ποτ 1Ώ 
Ὀισίδ, Ὀυΐ νοι]Ὰἃ θ6 {παῖς ὑθδοῦοσ. Νὸο οὔδὸ ψουἹά Βοϊά 

[86 γαὖ τοβροῃβιῖ6 ἴοσ 411] οἱ (86 δοὺβ ογ Ὀϑϊοῖβ οὗ [88 
ΒΟΠΟΙδΓ, ΒΏΥ πιοσὸ ἰδδῃ δα νου]ά ποῖά ὅϑηθοδ γοϑροῃβὶῦῖθ 
ἴοσ Νοζο, ογσ Βοβϑιιοὶ ἴοσ οσἱβ ΧΥ. ΤὮο οὗϊοΐξ οὗ [6 

οἰἱοῖϑ οὗ ἴπ6 Κίηρ νουϊά ρσορδοῖν 6 ἰδ6 δϊρβαθὺ οἰϊοῖ, οσ 
Ἰογά, ποχὲ ἴο [86 Κίηρ, δοοοσάϊηρ ἴο [π6 οοσησηοῃ ϑοχο 
Ἰάϊοιι ἴογ Ὄχρσχγθβϑϑίηρ (86 βυρογίαῦνο ὉΥ ρυϊθηρ ἃ πουῃ 
1η 186 εἰηρυΐαγ Ὀεΐογα [6 βδ816 ποι 1 [86 ρῥἷυταί, 45 ἴῃ 
186 ρῶῆταβα “"Ἰωρ οὗ Κίηρβ δῃηά ἰοσά οὗ ἰογάβ.᾿᾿ Ἐτοσῃ 
{Ππ656 Ἔχϑῖ 765, 10 15 ον ἀθηῦ ὑΠ8ὺ ἃ γαῦ ΤΩΔΥ ΟΥ̓ ΤΩΔΥ πού 
αν Ὀδοῶ οὗ {86 βδἴηηβ ἱκηονϊβαάρα, οἶδϑβ, αἱρηϊῦν, ΟΥ 
Ῥτιδοίίοθ, 85 ἰζοθαε ονὸῦ ψῶομιὶ π6 νψὰβ υΐδοθοά. Ἧς 
Ὧδνα δαά ϑβοοζγοίδζιθβ οὗ [6 Ὥδνυ ψῆο τόσα ποῦ ἰσγαϊηρά 
δὺ Απθδροῖβ. Ἐμρίδηάδ [85 δά τηϊηϊβύοτβ οὗ 8 ψῆο 
γγασα ἡοῦ αἰ ηρυϊθηρα ροπογαΐβ. ΕἼΥδποΟΘ Ὧδ5 δδά ἴῃ 
ὮδΣ οαὐιποῖ σαϊηϊσίοσβ οὗ σγοϊρίοη γῆο σοῦ ῃοῦ δοοΐοβὶ- 
δϑίῖοβ. ὃο ἴδ6 [αοὺ {μδὺ Τϑηϊοῖ 5 τηδάβ γα οὗ [68 
τῦΐβα ΣΊΘΣ, ΟΣ οὗ {π6 λαγίηι5, δια οἴδοσβ, ἄοθϑ ποῦ ὑσονθ 
παῖ Ὧἣ6 νὰ58 οὔβ οὗ ποτ, οσ ὑπαῦ ἣθ ἀ]ά ννῆϑδὺ πον ἀά. 
Το Ὀοοῖς οὗ Πϑδηΐοὶ βαὰγ8 6 Κηῆδνν ἤδη {Π165 τῆοσα οὗ γϑαΐ 
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κηονϊοάᾶρε δηᾶ τιίβάοση μη 41] πὲ ᾿αεἤορῆς δηάᾶ 

λαγίμηις οὗ Βανγίοη; δηά (δὶ ἢ6 ροὲ 815 ἱηωονίθᾶρα 85 

ἀσγοαι-ἰηἰοσρσζοῖοσ ἔσοσι αοά [του ρὮ ῥσγάγοσ, δηά ποῦ ΌὉΥ 

ἀἰϊνίπδίϊοῃ ΟΣ ΒΟΣΌΟν. [Ιᾧ ὩδνΟΣ ο8115 δἷπὶ ἃ λαγίμηε, 

8 ᾿αδμδπαῤἧ, δὰ 'σολοῤἧ,, ἃ το απο ἧ, ἃ καϊάμ, οὐ ἃ 

βαξεῦ; Ὁαΐ ἃ τηδη ψὯο νψὰϑ τοδάδ τγίῖβα ὑβσου ρα βιυάν, 

δὈβύηθηοο, 8)ηά ἐπα ἔανοσ οὗ ασοἅ. ΗδτηδΥ Ὦδνο κηοννῃ 

811 [86 τηγϑίογίοβ οὗ {6 Βαρυϊοηῖδη βθοσβ, ὑσγιθβδίβ, δηῃά 

δηςδδηΐογθ; θαὺ ἴδογο 15 ὴο δυϊἄθηςθ ἰῃ ἰδ Ῥοοϊς οὗ  8:- 

161, ἼΟΙ ΒΏΥὮΘΓΟ οἷο, ἴο βδῃον [δαὶ Πδπίοὶ ὑσϑούοθά [88 

ὈΙδοῖς αὶ, Ὡοσ [δε βοαϊῃεδῃ τπϑίμοάβ οὗ ἀϊνϊηδίίοη πῃ δὴν 

ἴοσωι, ποῦ ἴο βσῇον ἰδαὺ Ὧδ6 Ὀδοδηθ ἃ πιο οΣ οὗ δῦγν οὗ 

[8656 οσάθσβ. [Τὶ 15 βαὶά βἰτυρῖν ἰδαῦ ἢ6 νὰ [6 ΒΌΡΕΣΙΟΥ 
οὗ ἰῆ6θ6 ἴῃ Κηονίοάρα δηά νι βάομι δηά ἱπ ροόνχοσ οὗ 
ἰηἰογρσοίδιίίοη οὗ ἄγθασηβ δηά οζηθῆβ. Τῇ τθδηβ Ὧ6 
υϑοὦ ὙΟΙΘ ΓΓΌΡΟΙ ϑδοοοσχάϊηρ ἴἰο ἰδ ὑζγϑοθρίβ δηά 
ΘΧΘΙ0Ϊ65 οὗ [86 ϑογιρίιγεοϑ. 

Α5 ἴο δἰ Ὀοίηρ γαῦ οὗ ἴῆ6 ΒΑΡΎ ]οηἑ Δ ΒΟΓΟΟΓΟβ οὗ 
Ὑδδίονοσ οἶδϑβ, [15 νγὰβ δὴ δρροϊηισηθηΐ οὗ [86 Κίηρ. 
Υδδὺ ἀυιῖ 165 οὐ πηοϊϊοηβ οσο Ἰηνοῖνοά 1η (86 ΟΗ͂οΘ στα 
Ἰζηον ποῖ. [1 πδύ Ὦανεα ὈΘθη 5: τρῖν δῇ Ὠοπόσγασγν 16, 
ΟΓΥ ἴδ6 ρ»σδαῃΐϊ οὗ ἃ ροϑιϊίοῃ οὗ ργθοθάδθῃου ἴῃ οουγῖ ἔχηο- 
οτυβ δηά οοσγοηοηῖθθ. Τῆδί 10 ἀ]4 ποῖ ᾿ΡΙ͂Υ 8 Ῥογηχα- 
Ὡδηΐ ροβίθου τὶ οπθγοιβ ἀπ0165 αηα Θοπτ που Βοσνίοο, 

του δοοῖλ ἴἰο ἔοϊονν ἔσοπι [6 ἕδοῦ ὑπαῦ ἰδ6 αιθθη 
ΤΟΙΠΟΣ δά ἴο ΣΟΟ811 ἰο Βοίϑῃαζζαγ μα Νορυςδαά- 
Π6ΖΖΑΓ δά ΘΥΟΓ τηδάθ [6 δρροϊῃϊσηθηῖ. ὅ0 ἰδαί, ἴῃ 
οΟΠΟΙ 1510, χὰ οδΔἢ ἔδιγὶν οἱδίτη μὲ [88 οδβθ δραϊηβὺ [6 
δαῖδος οὗ ϑδηΐοῖ, ου [6 ρτοιῃά [ἢ Ὧ6 πιαΐζος ἢἷβ ἤθσο, 
που Ρἢ ἃ ρῥἱοιβ [Θνν, ἴο ανα Ὁ66η ἃ τ ΤΡ Γ οὗ ἃ οἶα55 οἱ 
Ομ ἄδθδῃ ννῖβα τῆθῃ οοῃΐσετσγυ ἴὸ (86 [6 Ὑ]5}} αν, 85 ποῦ 
Ὅδοη τδᾶβ οἵὐἱ. Τδθ οἤασγρε Ὧδ5 πού θθθῇ ρσονεῆ. Οἡ 
[6 σοηΐζεσυ, τῆ6 δοοοιηΐ οὗ Ὁ δηϊοῖ 85 Ῥθθῶ βῆονῃ ἴο 
6 οηθγοῖυ οομδίβίθης τυ] ἢ 1561} δηά τ ἢ {Π6 ὑχοσεααύῖ- 
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5106 ὨϊΞίοχιοδὶ βυσγοιηάίηρβ, Βαρροβίηρ ἰζ ἴο Ὀ6 ἃ τϑοοσγά 

οὗ ονθηΐβ ψὭϊοδ ἰοοῖκ ρΐϑδοθ αὖ Βαῦυΐϊοη ἴῃ ἰδ6 εἰχίἢ 
ΟΟΏΓΌΣΥ Β.Γ. 

ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ 

Ιη [86 δῇονϑ αἰξουβοίοη τὸ παν βδονα ἰπδὺ [Π6 εἷχ 
ΔέϑΌΣΩρ οΩ5 τηθηθοηθαάᾶ οὐ ρᾶρα 370 δῖα 411 ζβΐβθ 
δηά δα [π6 οὈ͵]δούοη ἴο ὑδ6 ἰβίοσγίοιεν οὗ [88 ῬοοΪ οὗ 
Πδηϊοῖ οα ἐμ ρτουηά ἐδαῦ ἃ βίσιοῦ 76 οαπηοῦ παν Ὀθθη 
τηδάθ οἰϊοξ οὗ ἐδ μϑαϊξϑῃ 588ρ65 οὗ Ββδουϊου, ποὸσ ἰεἱαϊοά 
ἱηΐο ὑμοὶγ οἶδ55, 15 αηϑαρρογίβα Ὁ. {86 ονιάθηςα ἄσγανγα 
ἔτοτι [ἢὯ6 οννβ ὑπϑυγβοῖνοθ, 85 γ)6 11 85 ἴσοσῃ 6 πιοηιῖ- 
τηθηΐθ, 85 ἴο ψῆδι ἰδ6 ομαγδοῖοσ οὗ [86 νγῖβθ πΊθη σϑδν 
85. Ἦνα ἢδνοα ββονῃ, ἔασίμοσ, ἰἢαὺ (86 οὈ]δοίζοῃ, 18 

να ]ἃ, ποιὰ το] ταΐα 85 σοῦ ἀραϊηδὶ ἴΠ6 14φα5 οὗ [Π8 
Ρίουβ 1οννβ ἴῃ [ἢ6 βϑοοηά σδηξζυγν Β.6., 85 δραϊηβὺ [ῇοβα 
614 Ὦν δαί 1ῷ 086 5ἰχίῃ οδηΐυγν Β.6.; ἱῃαϑηγυοῇ 85 ἰῃ6 
ἩἸΌΘΓΑΓΥ οοποθρύϊοη οὗ βΒΌ ἢ ἃ ομαζγαοίοσ δηά [86 τθοορίοη 
οὗ ἃ ψοσίκ Ὀεβϑά ου βιιοῦ ἃ οοποθρίζοῃ ψουἹά 6 85 τοσοῦ 
δρεϊτκὺ ἰδεῖς ἰ4685 85 ὑπ6 διβίοσιοδί Ὄχίβίθηοα οὗ βῃος 8 
τῆλ νοι 6. Μοζϑονοσ, ψο ἤδανθ βῆονῃ ἰμαὺ “16 

οοπξιδοά πούϊουϑ᾽᾿ δρουῦ ᾿δηῖϊοῖ 1 15 το αϊδοηβ ἴο [6 
156 θη οὗ ΒΑΡΎ] ΟΣ, 85 νγγ6 11 δ5 δρουῦΐ {π656 γγ]56 ᾿ζθῇ, 

ΓΘ ἴσας ἡοῦ 50 υιοῦ οὗ ἰδ διῖδον οὗ ϑ δηϊοῖ δ5 οὗ [ῇοβϑ 
ὙὮὯΟ ογἱυλοῖζα ἰὯ6 5ἰαϊοσηθηΐβ οὗ [6 ὈοΟΚ ἰῇ σοΐθσθηοθ 
ἴο δο. Αηά βηδῖν, να αν βῇονγῃ ὑπαῦ ποσὰ 15 

7Ο ΤΟΆΔΞΟΩ ἴοσ Ὀε ονίηρ [δαὶ Δηοῖ τδὺ ποῖ αν Ὀθθη 
δΔῃά ἄοπαο 411 ἰδαιὶ 186 Ῥοοΐς οὗ Δηοῖ 5αὰγ85 ὑἰδαῦ 6 νγαϑ 
διά ἀϊά, νιϊδοιῦ δὴν τσ ηροσηθηΐ οἵ [Π6 αν ογ [6 ὑσγο- 
Ῥδοῖβ, Οσ οοηϊσανοηϊίοη οὗ ἰῆ6 το σίου ἰἄάθαβ οὗ [δ6 
76. δἱ δὴν πὰ οὗ ἐμεῖς διδοῖ, 
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Βελέτη 1 πϑογέρἑοη. ὅδε ΒΕΖΟΙ,Ὁ, ὅΡιξοει,, δοὰ ΤΌΣΈΑΝ. 
ΒΕΉΒΕΝΒ, ΕμΜπ,. 44::γνίδον-δαδγίομέξολε Βνίείε ξῶδδοΐοη, 1πλαΐ5 αἷς 

ὧεν ϑαπροπίδεησε. Ἡϊυτὶ ἢ 5, τρού. 
ΒΕΒΈΜΑΝΝ, ΟΕΌΒΟΕ. δας Βιμὰ  αμὲεὶ. Οδιϊίηρεοη, 1804. 
ΒΕΒοϑῦβ. 8ὅεθ ΟΟΒΥ, Α4ποέεηξ Ῥγαξηιοηῖς. 
ΒΕΒΤΗΟΌΤ, 1,, αρἶεῖ. Ἑτίδυρσουι, 1806. 
ΒΕνΑΝ, Α. ΒΕ. Α. “σλονί Οοιιμιομίαν οἡ ἰδε Βοοῖ οἵἩ Ῥϑαπίεῖ. Οατα τὶ σο, 

1802. 

ΒΕΖΟΙΡ, ΟΑὩΙ,.. Οαίαίορμε οἵ δε Ομμεοίογης Ταδίεϊς ἐπ [δε Κομ)ιμα δ 
Οοἰεοῆοπ οἵ δε Βνἐδκ Μωδειρη, 188ρ-18ρο. 

-- δὲ. Αολδνοιεη εητηϑολγίεη. Ἡϊατιοἢ 5, 1882. 
Βν:.--Βγάδηονυ, α. ν. 
ΒΒΕΑΘΤΕΡ,͵. Η. Α ΔΜ σον οἵ δε Αποίεμί Ἐγυρβαης. Νον Ὑοσῖς, τροϑ. 
-- --- ̓ ποίοη! Κεοογάς οἵ ΕΕΡΙ. (ΟὨΐοδρφο, τροοό. 
ΒΒΕΡΌΞΕΙΚ, Εμπ,. ομξογύσηξ κερὶ Ταγρμη; Ομζεῖος. Οἰοββθη, τροῦ. 
ΒΒΟΟΚΕΙΜΑΝΝ, Ο. ζεχίοο ϑυνίαοςμηι. Ἐκ υΓρὮ, 1805. 
ΒεῦννοΥ, ΒΕ. Ε. Α ΟἹα:εςβεά 1, ἐςἰ οἵ αἱ δὲπεῤῖε απὰ (οπεῤῥομπὰ Ομηεὶ- 

1] ὀονη Ἰάἀεογγαρῤάπ, εἴο. ἘΒ:ΙΪ, 1880. 
ΒΒύοσϑοι δῃά Βούβιαντ. 1 Ζέσγε ἀες Ἀοὶς. Οαἷτο, 1887. 
Βύδνοῦ!ξ, Ε. ίεΝοπαΐγε ΟἹαςείφειε, απ ον Βγαπζαῖς, Ῥατὶς, 1866. 
Βύδδει,, Ε. Ὁ., Μ.ΙΏ. Τὰε ηπξανπε Κὶπε: οἵ [δὲ Βέδίε. ὅὃεε Απερνίοαν 

ομγηαΐ οὗὨἨ Ἰπξαμέν, 1804. 

Οβπ).--- Θ᾽ 5 ΜΑΙ ΕΒ 5 795 δ υοη (αηιδγε:. 
ΟΙ5---Ούγρης 1 πορέῥέέομμηι ϑεημοαγμηι. ῬΑγὶβ, 1881. 
Οἰαυ, ΑΥΒΕΕΤ ΤΊ Δωσίπεθς οσΗ: οὐ δε Μωνγασὴμ 80.35 οἵ 

Νέρῥωγ. (ὅ8εε Ῥωδιεαοης οἵ ἰδῪὲ Βαδν᾽ομπέαμ ϑεοίοη οἵ ἐδε ὕ). οἵ Ῥ. 
ἈΜμδενηι, νοὶ. ἰΐ, 1012, δῃά ΒΕ βοσίεβ Α, νοΐ. ἱχ, 1808, γοϊ. ΣΧ, 1904.) 

20ὲ 
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ΟἸΑΥ, ΑΙἸΒΕΕῚ ΤΊ Αἀἰγαριαῖς Ἐπαογϑεμεοηίξ ομ ἐδε Φοομεεμς οἵ ἐΐε 
Μᾶαγασπε ὅοης (ἰῃ Ο. Τὶ ϑιυάϊοβ ἰῃ Μεοσν οὗ Ἧ. ΒΕ. Ηδχροτ. 
ΟΠίοδρο, 1908. 

--.-.-- Μιρεοεϊαηεοις 7ηπϑογίῥίίοης ὕγονε ἐλε γαὶς Βαδγίοπέαπ Οοπεαΐίοπ. 
Νον δνθῃ, 1916. 

---- αϊε Ονἱεπίαὶ δεγίες, Βαδγυίοπίαπ Τεχίς. Νεῖν Ἡδλνρῃ, 1015. 
Βαδγνϊίοπίαπ Κεοογάς ἐπ ἐπε 71, Ἄδαν οἵ .). Ῥίεγῥοπὲ Ἀἥογραη. Νεν 

ὙΟοσῖς, 1912-1913. 

ΟΟΟΚ, 5. Α. Τὰε 1αυ οἵ Μοξες απὰ δε (οάε οὗ Ἡαημμεγαδὶ. Ἰομάοσε, 
1902. 

ΟΟΟΚΕ, α. Α. Α Τεχίδοοΐ οἵ Νονίᾷ δες Ἰπδογέῤῥίοης. Οχίοζά, 1903. 
ΟΟΚνΝΙ,, ΟΑΒΙ.. Ζηπιγοάμοίίον ἰο ἐδε Οαποπίοαί Βοοῖς οἵ ἐδε Οἰά ΤεΞςία- 

πεπὶ. Ἰωολάοῃ δά Νοὸν Ὑοσίς, 1907. 
Οοκυ,1. Ρ. Αποῖοπὲ ἔγαρηιεπίδ. Ἰολάου, 1822. 

ΓἹ---Ομπείογηι Τεχὶς ἤγοηι Βαδγίοπίαπ Ταδίεϊς, οἰς., ὑπ ἰδέ Βν δὰ Ἀ{ω- 
δεμηι. Ἰιομάοηῃ, 1806 ἴ. 

ΟΥΕΕΤΟΝ, Ἧ. «δρίοϊερίμηι δυγίαομηι. 1, οηάοη, 1855. 
ΟΥτ-- ΘΤΚΑΒΒΜΑΙΕΝ 5 1ηπολρεβεπ το Ογγμδ.. 
ΑΙΜΑΝ, Ο. Ογαηρμαϊξ ἀεγ ῥΠασοβ- Ῥαϊδειμέσοδεη ΑἈγαιδέΞσολ. 

24 εἀϊθίουῃ, ᾿,εἰρσίὶρ, 1905. 
ΑΙΜΑΝ, 5. ἢ. ΑΙἰγαριάϊδοῖ πεμδεάδοδος Ἡ͵νίεγδιοῖ. Ἐταλκίατί, ΤΟΣ. 
Πατ---ΘΥ̓ΒΑΘΘΜΑΙΕ Κ᾽ 5 1 πον βεη υοη Ὠαγῖμδ. 
Πάνιβ, Ιοεν Ὁ. 866 Ο, 7. απᾶὰ ϑεηηης διμάΐος. ΟὨΐςδρο, 1908. 
ΠΕΙΊΤΖΒΟΗ, ΕΒΙΕΡΕΙΟΓΗ. 44ςϑυγίδομες Ἡαμαιυδγίεγδμεῖ. Ἰ,οἰρ ῖὶρ, 186. 
- ---- Αφεγγίδομε Ογανιηιαϊα. Ἐοτίϊη, 1880. 

ὯΞ Κῦσα, Μαβιανυβ. πε μμίοημσς Τ]μγὶς Ἐσοϊοσίαςοὶ Ῥωδίέοί, Νεο- 
ΕΡοσγίοὶ, τοοὶ. 

ὨΞ ΕΤΤΕ--- ΘΟ ΟΗΒΑΡΕΒ. Εὐἰηἰείίμηρ ἐπ (ας 416 Τεείαπιεηδ. οτΐῖη, 1860. 
ΤΉΗΟΒΜΕ, Ρ. Ῥαυι. Ολοὶχ 46 ἰοχίες α5εγγο-δαδγίοπέεπ, οἴο. Ῥασὶβ, 1907. 
ὌΠΜΑΝΝ, Ο. Ε. Α. ζΖεχίοοπ 1πρις ἘΙορῥίοα. Ἰοὶρεῖν, 1865. 
ὌκΙνεβ, 5. ΒΕ. 45 7πιγοάμοίίου ἰο {δε 1, Ἰεγαΐεγε οὗ δε ΟἹά Τεείαηεεη. 

ἙδιηΡυΓΡῃ δὴ Νὸν Ὑοτῖς. :ϑὲ οαϊξ. 1τ8ο1, δι οαϊί. τφοϑ-ΊΟΙοΟ. 

Ἐοοϊοσεασίέσ5. 8ὃ66 ὅΤΚΑΟΚ δηα ΘΜΕΝΌ. 
ἘΡΗΒΑΕΜ ϑύῦβ. Ορέεγα οπιπῖα φίς ἐχείαπί, εἴς. Ἐοχῃθ, 1727--1:746. 
ΕΥΞΕΒΙῦ5. Οἰλγοπίξοη. ἙἘλΔ. ϑοῆοθηθ, Βοσγίίη, 1875. 

ἘΝΕΤΊΞ, Β. 5. Α. ἡπεονίριίοηις οὐ κε Κεὶρης οἵἩἨἁ Ευϊ!- Μενγοάσοκ, Νετγὲρ- 
ἰἴ55α7, απὰ 1,αδογοαγομαα. Ἰ,εϊρεὶς, 1802. 

ΒΆΒΒΑΚ, Ε. . Τε Ἐχροσίογ' » Βίδις, ἐπε Βοοΐ οἵ δαμὲεῖ. Νον Ὑοζῖ, 

1805. 

ἘΧΕΙΒΟΗΕΒ, Η. Ϊ,.. Μονρεηίπαϊδοῦς Ῥογεολμηξεη, Ῥεςίξολνί, οἶος. 

Ι,εἰρσῖξ, 1875. 
ἙΕιῦσει,, 6. Οὐποογάαπέα Οογαπὶ Αναδίοα. ἸΤροϊρζὶς, 1878. 
ΕΒΑΝΕ, ΚΑΕΙ. Βαῤγίοπίξοδε Βεεοϊπιοδγμηροτοίοίε. ἩϊητοἢΒ, 1οοϑ. 
--- διμαΐεη σεν Βαδγ᾽ομδοΐεη Κεϊρίοπ. ΘισαβθΌυΓΡ, ἸΟΙῚ. 
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σΑ--εεαηημεῖς Αδλαμάϊμηξεη τον Ῥαιΐ ὧς Σαραγάε. Ἱ,οἰρτὶρ, 1866. 
Οεϑενιῦβ, Κ. εῦνειυ σταμαγ. (Κασπιζϑο; -Οονογ) Οχίοσά, 1808. 
ΟἸΒΒΟΝ, ΕΆΒῦ. Τῆς δ εοϊηο απὰ Βαϊὶ οἵ δε Κοριαη Ἐπερίγε. Ἰοσάοα 

δηά Νὸν Ὑοσκ, 1808-Ο00 1. 
ΟἜἙΙΡΕΙΤΗ, Ε. 1. «διογίες οἵ ἐπε Ηρ Ῥνίέεςίς οὗ Με ρλὴς. Ογχίοχά, 1900. 
ΟαυτΖοτ, Ε Ρ.Ο. Α Μῤδίονυ οἵ ἔγαποε. Νον Ὑοσῖς, 1885. 
ΗΆΒΡΕΕΝ, Ε. Ε. Οὐάε οἵἩ Ἡαρμεηεμγαδί. ΟἾοαφο, 1904. 

--- ᾿Ατεγνίαπ απὰ Βαδγίοπμέαη 1,εἤεγς, ΟὨΐοαρο, 1892--10914. 
ΒΝ ΗΊΒΗΑΜ. δας 1εδεη Μωλαρεάςθ. ες ὟΝ ἀβίδηζοϊά. 
Ἰάϑτκοῦ, ἃ. ΑἹ διεοϊομανο οἵ δε Ταγριρῖμ. Ἰωοηάοῃ δηά Νοὸν Ὑοσῖς, 

1886--1903. 

ἸΑΒΊΒΟΥ͂, Μοπιθ, πε. ὲε εἰδρίοη Βαδγίομπέεης μπᾶ Αδεγνίον:. 
Οἰδβϑοῦ, :905-1Ο12. 

ἸΕΒΕΜΙΑΒ, Α. 7.ε Οἰἱάὰ Τοσίαριομί ἐπ ἰδε Ζιὲρλὲ οἵ ἰδε Αποίεηξ ἙαΞί. 
Ιοηάοη δηά Νενν ὙΟΣΚ, ΙΟΙΣ. 

«7εισίσκ Ἐπογεϊορῥεάΐα. Νον Ὑοσῖ, 1901--ἰρού. 
Ιοηνβ, Ο. Η. Ὁ. Αςεγνίαη δεεάς απμᾶὰ οομηιεηίς, εἴς. Ομ τ χο, 

1808-Ι001. 

«------ Βαδυνϊοπέαπ απὰ 4. 2εγνίαη Γάιος, (οπίγαείς, απὰ 1, ξέεγε. Νὸν Ὑοσῖο, 

1904. 
«Ἰοσεῤῆεμς Εϊαυίμς, σεπμέπε γον ς, ὉΥ ἯἮντα. ΝΜ Ὠϊἰβίου. Νεν Ὑοσῖς, 1824. 

Οῥεγα. Νεβε Βοσϊίη, 1887--1807. 
7ωέαη ἐλε Αἰ ῥοσίαίε (οτ Χἱέαπος ἀεν Αδιγῶπηϊε), ὉΥ 1. Ο. Ε. ἩΟΡΕΜΑΝΝ. 

Ι,οἰάδη, 1880. 

7υβτι, Ε. απάδμοκ ὧν Ζεπάσῤγαοδε. ἹμεἰρΣὶρ, 1864. 
ΚΑΤ---ίς ἸΚεϊἐηδολγεη πὰ ἀα5ς Αἴ ε ΤεΞίαπιε. 2ιἃ εοὐϊθοιυ, 

Οἱοϑϑθῶ, 1883. 
ΚΒ--εἠἐμϑοδνίοδε Βιδιίοίδεξ. Βετῖα, 1880. 
Κινο, Ἱ.. Ἦ. Δαδγίομπέαπ Μαρίες απὰ ϑογοῖγ. 1οπάου, 1896.᾿ 
ΚνύῦΤΖΟΝ, Κ. 1,.. Αἀσεγνίδολε Οεδείε απ ἀδη ϑομμπεηξοίί. 1, οἰ ΣΙ, 1892. 
ΚΟΗΙῈΝ δοὰ ὌνΝοΟναρ. 4{25γ,ἡσοΐς εοϊμομνξιπάξη. 1 οἰρζὶρ, 1915; 
----- ΕΠυπάογί Απεορειυάππε Κεομπενκωπάεη. Ἰ,οἰρΣῖσ, ἸΟΙῚ. 
ΚΟΒΙΕΒ, ]., ΡΕΙΒΕΒ, Εἰ, Ε᾿, δηὰ ὕνοναρ, 4. Πανερεμγαδί᾽Σ ΟεΞεὶς. 

1,οἸΡΖΙΣ, ἸΘΟ4-ΊΟΙΣ. 

Κυ--Εοἤϊοσς δηά ὕπγηδά. 
Κυασιξε, ΕΒ. Χ. “ιογπξμπάς μηᾶ διογηάίεηςί ἐπ Βαδεὶ. Μπεῖεγ, 1907. 
ΓΑΝΕῈ, ΕΡΨΑΒΟ ἮΠΙΑΜ. Τῆς Τομδαμαὰ απᾶ Οπε ΝΡ ογ ἐζε Αναδίαπ 

Νέρλις Ἐπίεγίαίπηιεηῖσ. Νοὸν Ὑοσῖς, 1848. 
--Ο-ΑὯ4ηἜ Ατναδίο- ΕἈρΙἰδἢ Τεχίσοη. Ἰοσάοι δοά Ἐδϊηδατρῆ, 1883-1803. 
ΙΑΝΟΡΟΝ, ΘΤΈΡΗΕΝ. μέρ 1 5Ο ΡΟΣ οὐ δ6 Νεο- Βαδγίοπίαη 

Ἐρνιῤίγε. Οὐμίδοσ, 1905. 
Ιενυ, 1. Ολαϊάδέτξολες ΤΥ δνίενδιοῖ. Ἰωεϊρσὶδ, 1881. 
[ΌΖΒΑΒΒΚΙι, Ὁ. Μαπάδιςς ὧεν πονάξσενε δολες ΕρῤξγαῤδὙίλ. ἸΝεῖΐταδτ, 

1808. 
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.01--4π Ἱπινοάωοϊοη ἰο ἐπε 7 ἡεγαέεγε οὗ ἐδε Ο. Τ. Ἐγ Ὦγτίνεσ, ἃ. ν. 
ΙΟΤΗ, Οττο. ὅ66 ΕἸο βοδοσ 5 ἢ εσίσο γε. 
ΓοτΖ, ἯΜ. ὲε 1 πδολγέβεη Τρία Ῥίϊοδεγ᾽ς 1. Ἱ,εἰρξῖς, 1880. 
ΜΑΝΕΤΗΟ. 8566 ΟΟγν 5 4 ποίεηὶ ἔγαρηιέηξς. 
ΜΆΝΕΤΗΟ, 5. “4 ῤοΐέεϊεοηιαίίοα. Ῥατίβ, 1862. 

ΜάΑκτι, ΚΑΒ. Κογερεζασείς Ογαημμαίέξ ἀδν Ατοπιδέξολο ϑὐταςῖε. 
Βοσίη, ΙΟΣῚῚ. 

Μαχιμῦβ. ἊἌμεοάοία Αςἰγοίορσίςα. Ἰ,οἰρεΖῖν, 1877. 
Μεινβοιῦ, ]. ΔΒείγᾶρε κων Εγδιᾶγωμηρ (ες Βεοδες απίεὶ. 1, εἰρεῖνς, 1888. 
ΜΈΕΙΒΘΝΕΕ-ΡΟΘΤ. ΔΒαμέμεολγί πε Αταγλαδάομ᾽ 5. (ες ΒΑ, Σἰΐ, Ὁ. 189- 

462.) 
Μυδβδθ-ΔΆΝουτ, ΚΤ. Α Οὐομοῖδε λοϊἑομαν οἵ ἐδε Αι “ογνίαη 1αηξώαξε. 

Νεὸν Ὑοσῖ, τ9ο05. 
ΜΝΑΟσ--Μ κε μηρεη ἀεγ Ῥοναἀεγατία δολεη Οεϑεϊϊολα ἢ. Βετῖλι, 1806. 
ΝΌΡ--- ΘΑ ΘΜΑΙΕΕ 5 1ηποολρίεη υοη. Ναδοροίαξ5αγ. 
Νά--- ΘΤΈΑΘΘΜΑΙΕΕ 5 7η5οἠ γε σον Ναδιμαϊα. 
Ν;- -ΘἸΑΘΘΜΑΙΕΒ᾿ 5 πον δ νος Νενραϊσλαγωξαν. 
ΝεΙ---1ά. 
ΝΊ---ΘΤΒΑΘΘΜΑΙΕΒ 5 1πεοδν θη υο Ναδιοκοαοηο30γ. 
ΝΟΠΡΕΚΕ, ΤῊ. Μαπαδέσολε Ογανιπιαίξ. ἩΑΙΪο, 1875. 
---- Οναηηπαῖξ ἀεν Νεμσυνϑοδεη δῤγαοῖς. Ἰ,εἰρσὶν, 1868. 
ΝΟΕΒΕΒΟ, Μ. δΖεχίαΐου (οά. ΝαΣ. Ἡοϊΐπϊδο, 1817. 
ΟΥΜΒΤΕΑΌ, Ὁ. Α.Τ. Ἡνεσίεγη Αϑία ἐμ ἰδὲ Παγς οὗ ϑαγροη οἵὨ 4 Ξεγγία. 

Νεον Ὑοσκ, 19ο8. 
Οπμξεῖος, Ταγρμηι οὐ. ὅθε αϊϊοι 5 Ῥοϊγρίοί, 
Ῥεεΐ, Οοἰϊεοίίον οἵ 517 Ηεημγυ. 1πϑογεδεά Βαδγίοπέαπκ ΤαδίείΣ. Ῥατὶ 1], 

οαὐττοά ὉΥ Τ᾿ 6. Ῥίποϊμοβ, ἵωηάοῃ (πὸ 86). 
ῬΕΙΒΕΒ, ΕΒ. ἘΦ Δαδγίομέδοδε Ψεγίγᾶρε ἀεγ Βεγϊήπε ἈΜωδειηιΣ, εἰς. 

Βοσΐτη, 1890. 
--- ϑζκέξεε ἀεν Βαδγίοπέξοδεη σεεεϊδοδα. ΜΨΔΑΟ, 1896. 
ῬΈΞΗΙΤΤΟ. ὅ.ε  αἰΐουη 5 Ῥοϊγρίοί. 
ῬΕΤΈΕΜΑΝΝ, Η. ῥεπίαίεμελες δαηιαγίαπμδ. Βοτη, 1872. 
ῬΕΤΕΙΕ, Ἦ. Μ. ΒΕ. Α Ἡϊείον οἵ Ερυρί. Ἰσπάοσ, 1896. 
ῬΗΠ1Ρ5, ΟΕο. Τάε οοῖγίμε οὗ Αἀὐδαΐ δε ΑΡροΞεῖϊε. Ἰ,οηάοη, 1876. 
ῬΙΝΟΒΕΒ, Τὶ α. Τ7Τῆε Οἰά ΤεΞίανιεηξ ἐπὶ ἰδδ 1 ἴρλὲ ο δὲ Ἡ δίονίοαὶ Κεοονάς 

οἵ 4ςεγνία απ Βαδγνίοπία. Ἰιολάοπ δηά Νονν Ὑοσῖ, 1902. 
ῬΟΟΝΟΝ, Η. 1ηπεονίῤῥίοης δέρε σμες ὧς ἴα ϑγγίξ. ῬΑΙ͂Β, 1907. 
ῬΟΣΥΗΙΒΤΟΒ, ΑΙΈΧΑΝΘΕΕ. 866 ΟΥΟΥΥ 5 4 ποίοη! Ῥγαρηιοηξ. 
ῬΒΕΞΒΟΟΤΊ, ἯὟ. Η. Πΐξσίονν οὐ Ῥαὴρ δα ϑεοομά. 1855. 
ῬΕΙΝΟΕ, ]. Ὁ. Α Οὐμέοαὶϊ Οογεηιεμίαγυ οἡ (δε Βοοῖ οἵ Ῥαπμέεῖ. Ἰεἰρεῖν, 

1809. 

ῬΟΒΔ---γοοεεάῖηρς οἵ ἰΐε δοεῖεῖν οἢ Βὲδίϊεαὶ Ανοϊαοΐοργ. 
ΡΤΈ--Ῥνϊποείοη Τἰεοϊογίςα! Κευίευ. 
Ἐ- Τῆς Ομηποίΐονηι 1πϑογίῥηοης οὗ Ἡεσίογη Αϑία. Ἰωοάοῃ, :86ι ἔ. 
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ἘΑΝΚΕ, Η, Ἑαγῖν Βαδγίοπίαπ Ῥενγεοημαΐ δαπνιος. ῬΈΣ οἰ ρἢΐδ, τορος. 
ἙΑΜΝΒΘΟΝ, ΟΕΟΕΒΟΕ. ΤὴΎΧ Μίνε Ογεαέ Μοπαγοϊὲες οΥΓὙἹ ἰλὲ Αποίομ 

Ἑαείεγη Ἡγογίά, 1862-67. 
----Βαρερίοη Ἰιεοίμγες 70γ 18: (ΤΌΘ Ηϊἰβιοσίοδὶ Ἐνϊάδηοοβ οὗ ἐμ Ττσ ἢ 

οὗ ἴδε ϑοηρίατε Ἐδοοσάς ϑιδίθάλ). 
Ἀεοογάς οἵ ἐπε Ῥαεί. ἹἸ,οπάοπ, 1875 διά 1873--1881. 
ἈΚένμε ἀ' Α «εγγίοϊορίε. 
ἘΟΟΕΒ5, Ε. . Τὰε Ἀεϊέρίοη οἵ Βαδγίονια απὰ Α::γνία. Νον Ὑοσῖο, 

1908. 

,ϑϑααάγα'ς Ἰεγείον οἵ ἐδε Ῥεμίαίεμοδ. 8.6 ἮΝ αἸϊου β Ῥοϊγείοί. 
ϑάζςεαῦ, ΕΤΑΒΟ. δε ςίβονγ ἢ. οΣῖη, 1815. 
--- Αναρνιάέξοδε Ῥαῤγγμδ. ΤΊ η, ΙΟῚΣ. 
ϑαριααη Ταγρμηι. 866 ῬΕΤΕΕΜΑΝΝ. 
ΘΑΥΓΕ, Δ. Η. Δέρλεν Ογιοῖδηι απᾶ δὲ Ῥεγάϊοί οὗἹἨἩὨ δε ἉΜοπωρερηῖς. 

Γοπάοε, 1894. 
ΘΟΒΈΘΗΤΕΕ, ὃ. Φοομηιθηῖς οΓ .]ειοίδα δεοίαγίεδξι. Ἐγαρηιεμΐς οἵ α Ζαάο. 

ἀμ Ἡζονζ. Οατοθτἄρο, 1910. 
ΟΒΗΟΒΒ, ΜοΟβΕ58. ἀπ δαδγίοηέξεῖε Κεομμοωνγξιμάση. ἽΝΊοτι, 1907. 
ΘΟΗΒΑΝΚ, Ἦ. δΔαδγίοπέξολε δηδηγίίδη, εἴς. 1 εἰρζίσ, 1φοϑ. 
ΘΟΗΒΟΌΞΕ, Ρ. δε Ῥδδηέξέξονε ϑῤγαοῖδε. ἨΔΔΙ1ο, 1860. 
ΘΙΕΚΟΡΕΙΕΌ δηάᾶ ὅΤΒαΌκ. ζΖελγόμοΥ ἀεν πεμλεδγἀἐεονεη ϑῤγαοῖε. 1, εἰρεῖς, 

1884. 

ΘΜΈΝΡ, Ε. 2 Ἡγεῖσλοΐ ἀδε 9.επε5 δίγαοςθ. οτϊΐη, τροῦ. 
δηλ ς ὈέοοΉ 677. οἵ ἰλε Βέὲδίε. Νον Ὑοτῖς, 1870. 
ΘΜΊΤΗ, ὟΝ. ἘΟΒΕΣΤΊΒΟΝ. Κἰημολὲρ απᾶὰ Μανγίαρε ἐκ Ἑανΐγ Αναδία. 

Οδσηδγίάγο, 1885. 

ΘΡΞΙΞΟΕΙ, ΕΒ. ἢ αἱῥεγείδοδεη Κεὐέηϑολνέβιδη, εἴς. 1ορζΖίρ, 1881. 
ΘΤΕΙΝΟΑΒ6, ΒΕ, Ἐηρὶ ἢ-Αγαδίς Θέοϊϊοπαγγ. Ἰωπάου, 1882. 
ΘΊΤΒΑΒΟ. Κορε Οεοργαῤλίσαγεηι, οἴο. 1 εἰρείς, 1820. 
ΘΤΒΑΟΚ, ΗΈΒΜΑΝΝ 1. δία ϑρνγώομε 7εδεσ', ἀος ϑοΐπες δέγαοῖδ. 1, εἷρ- 

ΖΙξ, 1903. 
----λνδωοὴ ἀδν πειλεδγαϊτολεη ϑῤναοῖδδ. ὅ66 ΘΙΕΟΞΒΙΕΡ. 
ΘΙΒΑΒΘΜΑΙΒΕΕ, Ϊ. Ν. Φὲε Ἰημεολγέβεν νοβ Ναδιοποάοποδον, Διοδοπέδεις, 

Ογνες, Οανεδγϑες, απὰ αγίμς. 1, εἰρξὶρ, 18890--1807. 
ὅΨΕΤΕ, Η. Β. Τῆε Οἰά Τεείανιεπὶ ἔπ Ογεεζ. Οὐ Ότρο, 1899. 
Ταιύουιθτ, Κ. 1, ΜΝει-δανγίομέξοδες Νανιεηδιοῖ κα ἀεη Οεεοδᾶβ- 

φωγκμπάση ατ5 δ᾽ κεῖ! ἀδς δανιαϊτωηιιδέν δὶς Χενχος. (Δεῖδ. 5ος. 
Ἑ,, Τοαι. χχχῖὶ, Νο. 2, 1905.) 

----δὲο ᾿Αςεγνίδομε Βεεολισογμηρεθεγίς Μαλίμ. (Δοῖα 8οο. Β.., Του. 
χχ, Νο. 6, 1894.) 

Ταγρενι οἵ .]οπαΐδαη δεη ὕὐεείεί. 866 Ὁ αἰϊοι 5 Ῥοϊγρίοί. 
ΤἈλεοάοίίοπ᾽ 5 Τγαηοίαίέοη οὗἩ Παμίεϊ τὰ ϑιυχοῖδ᾽ 5 οὐϊέου οὗ ἴδ ΣΟ Χ, 
ΤΉΟΜΡΘΟΝ, ΒΕ. Ο. Τὰε δευὶϊς απὰ Ευὶϊ! ϑρίγί!α ἐπ, Βαδγίοπέα, εἴς. 

Ιοηάου, 1903--1904. 
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ΤΒΟΜΡΒΟΝ, Ἐ. Ο. Τλοε Δεῤονίς οἵἩὨ ἐδε ΔΙαρίοίανε ἀνὰ Αείνοίορενε οἵ 
Νὲμουεῖ σπὰ Βαδγίοη. Ἱ,ομάοη, 1900. 

ΤΊΕΙΕ, Ο. Ῥ. Δαγίομέξεκε- “εγγέδοδε Οεξεδέεδ!ε. Οοῖδα, 1886. 
ΤΌΙΜΑΝ, Ἡ. Ὁ. Αποίερ! Ῥεγείαη Σοχίοοη, εἴο. Ναον Ὑογῖς, τοοϑ. 

Τυκε, Ὁ. Η. Φοἑωϊέοπον οἵ Ῥεγολοίορίοαὶ ΜΜεἀέοὶπα. 1802. 
ΝΑΒ--- Μονάἀεγαξίαιέξοδε Βέδἰίοίδεξ. 
ΝΑΘῸ .--- Μονάἀεγαξίαϊδοδε δον εκ ηιάϊεν. 1 εἰρεῖς, 1007. 
Μιαονία πε ἐμέο, Τγαμξασίίονε οἵ. 
ΝοΟΟΥΕ, ΚῈ ΟΟΝΤΕ ΚΕ. 1η5ογέῤ(ίοπς δέμεἐδέσωμεε, δυγνία (εμέγαϊς. ῬατΊ5, 

1868--1877. 

ΝοΝ ἵΌΝΟΕΒΕΚΕ, Ο. ας: Βωοῖ ΤομίεΙ. ἸΚδηὶϊ ΞΌΘΓΕ, 1855. 
Μογάἀεγασίαντοδε δε» ἐπ ἀεπ ηιᾶϊοῦ. 1,εἰρεῖς, 1007. 
νϑ0.-- Μονάεγασξίανεοδε ϑελγε αεννιάϊεν. 1, εἰρεὶς, 1007. 
ΡΜωΐεαίε, ζαϊη. ϑ8εε Ταἰϊου 5 Ῥοϊγείοί. 
ὝΛΙΤΟΝ, Β. Βέδίία ϑαςγα Ῥοϊγείοίία. Ἰ,᾿ομάοῃ, 1657--16όι. 
ὝΕΙΟΝΕΣ, Ε. Ε. Φῆαπάδιον ἀεν Βαδγίοπέδελεν Αςἰγομονίς. 1 εἰρεὶρ, 

1015. 
ὙΤΕΙΒΘΒΑΓΗ, Ε΄. Ἡ. δος εέμολνἢεη ἀεν Αελδηιεπίδεν. 8.6 ΝΑΒ. 

[εἰρεὶς, Ἰοσὶ. 
ὙΥΕΙΒΒΒΑΟΗ, Ε. Ἢ. ὲε Αεδανιεν εν ΣΟ ΝΡ ΠΙΕΝ ειοεΐεῦ Αγί. Ἱ εἰρεῖρ, 

1800. 
-- -- δὶς Αι ρῥενείξολεη Κεἰ μϑολγέεημ. Ἰ,ωεἰρσὶς, 1803--1908. 

ΤΕΙΑῦΒΕΝ, στ109. Φνοϊεγοισμα ἰο ἐδε πίον οἵ 1«γαεὶ. Ἑὶη- 
Ὀυγχῶ, 1885. 

ὙΠΙΟΚΕΝ, ὕτςα, Ονίεολίδοδε Οεγαξα αι ΑΕ εν πὰ Νωδίεπ. 
Ρσὶζ, 1809. 

ὝΠΚΙΝΒΟΝ, 1. 56. Ζ7.ε Μαημεῦς σπὰ Ομίομις οἵ δε Αποίεπί Ἐργγῤίίαηπε. 
Βοβίοῃ, 188ς. 

ὙΊΝΟΚΙΞΕ, Η. 226» ΤὟλομίαζεϊϊωμὰ νον Ἐϊ]-ΑἸππάγηα. οτῖλη, 1880. 
-- Τεϊεϊ Αππάγηα Ζεἶεγο. Νον Ὑοσῖς, 1806. 
--- δὲὲ Κοἠβέμοολν εν ϑαγρομς. 1, εἰρ:σὶρ, 1880. 
ὝΤΕΒΙΟΗΤΊ, Ο. Η. Ἡ. δαμέεϊ απὰ 7|: ΟγέδεξΣ. Ἰ,ομάοη, τοοῦ. 
ὙΒΙΟΗΙ, ἮἯ. Τὰε Οἰγομέοϊε οἵὨ ..Χοεἦμα ἰδε ιν ἑε. Οαεραῦτι σε, 1882. 
---- Αναδὶς Ογαπηιαγ. ΤΌϊαά Ἑάϊοη, Οδσου σι σο, 1806. 
ὙΟΒΤΕΝΡΈΓΥ, ΕἜΒΌΙΝΑΝΟ. 26εὲ ζεδεκ Μωδλαινσά" ς ποοῖ Μηδανενεὰ 

1δπ 15λαΐ, εἴς. Οαδιέθηροη, 1858. 
Καϊς Ονέεπίαὶ ϑενέες, Βαγίοπίαπκ Τεχέ!. ΝΕ Ἡδνοιι,, 1915. 
ΖΑ---Ζεξολγ 7γ Αςεγνοϊορέε. 
ΖΏΌΜΟΑ --Ζεϊπεννε! ἀεν ἀεμίδεκοη τπογρεπ ἀμ έξολοη Οὐεο  ολαζι. 
ΖΕΒΝΡΕΌΝΌΙΑΝΟΌΟΝ. Φὲο πεμδαδγίοπέεξολον Κδηῤξείπεολγίβιεν, 1αὶρ- 

χίρ, 1012. 
Ζεΐμπολγέβ [ἢν Αεεγρῆίδοδε ϑῤτγαοδε. 
ΖΙΜΜΕΒΝ, Ἡ. Δείϊνᾶρε εἷν Κεμπίπΐδς δον δα, Κοϊέείοι. ὦ Σαὶρεὶς, τοοι. 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΌΒΙΕΟΊ ΜΑΤΤΕΕ, ΒΟΌΚΟΕΚ, ΕΤΟ. 

Α 

ΑΡΕΑΣ ὃ Ῥέας τ κ4Ὶ ΟΥ̓ ἅος, 17, 122 
ΑὈγάδηυΒ, 32, 48, 57, ὅδ 280, 334 
Αοοβάϊδδη τοσάὰβ ἰῃ Ὁ γΥἱουΐδη, 

αὐδῇ νιραωη, ΙΣ 
ΑΙοχαηθσ, 1ό3, 1όξ, 272, 274, 

335-337 
ΑπΊΔΞ5, 29 
Απλεῖα, 181 Ι2Ὶ 

ἡ τταυνη ὑαλρης μὴ ΜΙ 167 
Αγαγηβδίς, 30, 31; ψοσαβ ἔοσ τσ 

ἶπ, 94, 113, 182, 183, 192; 
τα οοα ἐααστάρ. τοῖ Ασδζωβδίο, 

ογείρῃ νογάβ ἴῃ, 319-222; 
ΟΣαβ ἔοσ τῦῖϑα ἴῃ, 374-277 

Αγσζίδῃ, 6, 1ός 
ΑΓίαδχοσχοβ 1, 170 
---- ἸὩ|. 126, 140, 228 
.---ἰἰν 126, 228, 229 
Αβδασίάυ, 50 
ΑΞΏκοπαζ, ἱ 
Απδαγθασιρα, 12, 40, 67, Σ12, 

116, 139, 306 
ΑΞδυτει δὴ 40, 126 
Αβῃυγηδείγραΐ, 36 46, 67 
ΑΒΏΔΡΡΕΣ, 6 
Αϑϑυσίδηῃ σϑοογάξβ, 4, 14, 16, 20, 

22, 25, 26, εἰ αἱ. 
Αβίγαρεϑβ, 38, 67, 269 
ΑΣΑ ἸΣὮ, 1ο 

Β 

ΒαΑΌΥΪοη, τεροσᾶϑ οὗ, 12, 20, εἰ αἱ.; 
ἵἴνο ἰστρβ οὗ, δἱ ἴμ6 ΒΑζΩ6 εἶτα, 
1οό 107-108; ἀἰδογοηὶ τ εϑηΐηρ8 
οἵ τῆς ῬΏΓΤΑΞΟ ̓ ἄζης οἔ Βανυίου, 
112, 113; ἀἰβογοηοα 

οἱ δξείδεν, τα; οἴαβαοε ἐξ ζει. 140: ὉΥ͂ 
τ ο ἐτν 151; οοπαμεδῖ οὗ, ὉΥ͂ 
Τατῖα Ἡ 244-247 

Βαηυ, . 347 
Βασῖδο δ 139. 
Βεο ιίϑίση ἰῃϑοσιρυίοα, 15, 209, Σ2Σ, 

142, 154, 156, 177, 214, 248, 
242, 245, 249, 261 

Βοδιτηδηπ, Σ ἴ 
Βοῖβηδσζασ, δροϊσ οὗ δι 20 

ἑηδιοδείοι οὗ Ἰαΐδ ἅἄδίδ, 10 -15; 
᾿Ξ ΣΟΥ οὗ [δς τῃηοηυτοηῖϊδ 
8 Ὧ0 8 πΊδῃ οὗ ἔπαξ ζασηε,. ἐν 
103; ποῖ ἰότῃν ονὸσς ἴΠ6 ἐσωρίσε 
Ναθυδαίά, τοῦ; Ἰώπα οὐ Βδθγίοα 
Ῥασὶ οὗ οὔδ ; ἰἸῆτσ οὗ 
ΟΩΙΪΥ Ῥασὶ οὗ Ν ἀρυπαίά ἀοπλέη- 

107-110; 8005. οὗ Ὀοίδ 
Νε “δδάποζζασ δη Νὰ ἱ 
117-122; ἰῇ τδδὶ 8686 ἰζγϑῶ 
88 ἰσΐην ἘΥ Ὠἰ8 οομ τεσ ρογασιαβ, 
122-126; ποῖ τηεηοηρδα ἱπ ἐδ 6 

, 167 
ΒοΙ οβῆδσσζασ, 320-36 
ἔεῖοσαε, 3, 48, 55-58,110,280, 201, 

Βώζβοιάι, 86, 277, 279 
Βανδῃ, 44, 63, 370 
Βοζοϊά, 121, 1320 
Βίτα, ἰορέσεαε, Ὡοῖ οουσί, 280-282 
Βτγοαβιο 

ς 

βαρ Υβεβ, 30, 164, 170 
ἘΠ ΓΧ, 50, 52, 54-5ό, 

ΟΒαϊάδδῃβ, ἐχουγβυβ οὐ ἴδ6, 341- 
66: ἰεησ ον ἀτα ̓λασίυβ 

πὸ Ῥοσβίβῃϑ, 173, 174, 200; δὰ 

ΝΡ 
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Οδαϊάθδιηϑ---(ομερμοά 
ἴσο παῖ οὗ Βδῦγίος, 
Ῥεορὶβ οὗ, 326-329; ῥσγίεβδίβ οἵ, 
230-327; ἴῃ [δε δογίρίυγεβ, 
329-330; ἴῃ [ἢ6 οἶαϑββῖοβ, 330- 
3349; 1η Βαδυ)]οηΐίδη, 337-239; 
ἴῃ Αγαπηδῖς, 329-341; 156 ΣΏ ἢ 
οὗ, 367-.3.89 

ΟὨγοηϊοΐοβ, [86 Βοοῖς οὗ, δηά 
[ῃ6 τεΐξῃ οὗ Ἰθδοϊακίηι, 52, 53, 
64.-66;); δηὰ (δ ὄχρϑάσοη 
δϑραϊπδὶ ᾿οσυβαίθσῃ, 73 

ΟΒσοηοίορυ. Ὀϊβδγεὶ σαυ85. οὗ 
τεοκοηϊηρ πα Ὑθδσβ οὗ ἃ Κίηρ, 
νῆ, 68; γαοᾶτβ οὗ {Π6 Το 
οὗ {πὸ τεῖρτι, 49; ἀιβετγεπὶ 
ἀδύϊηρβ οὗ [886 σεῖρῃ οὗ 88116 
ἱῃ ονὰσ αἀἰβασγεηΐ Ἴομῃίγίεϑ, 

115-117; ἀἄου δῖα ἀδίίηρ οὗ 186 
ΒΆ16 ἀοουπηεηΐ, 129-133; πλεθΏ- 
ἴῃ οὗ ἑάάαη “πἰτηδ, " 280-29 ὲ 

Γσίαν, ΑἸρεσγὶ Τ᾿, 121, 125, 130 
ΟΣΏΘΠΠυΒ, 228, 272 

Οοηξαίοῃ, [6118 οῪ οἵ ἀϑϑοσίίηρ, 128 
Οοηϑρίσγαΐοσβ δραίηϑῦ ΘΙΏΘΊΩαΣΒ, 29, 

164, 170 
ΟΟΟΙΚ, 5. Α., 118, 120 
Οὐ ῆι, 63, 9. 150, 157, 158, Ι6Ὶ, 
τ χό5, 264, 271, 272, 277, 284, 297, 

324, 3 
Οὐχ, ἰπίυδ, 165, 425 ἔ. 
Ουὐηάος οὗὐ Απίϊοοδιιβ, 122; οἵ 

᾿ ΟΥ̓ΧΊ, 15, 17, 29, 122, 126, 141, 
153, 260 

Ονσιι8, 17, 34, 38, 39, 67, 103, 1ο0, 
112, 116, 124, 129, 134, 164, 

᾿Π 160, 233 ἢ, 407; το ρίουβ νἱονν8 
οὗ, 210; οοηαυοβὶ οἱ Βδόυϊου, 

ἴο 

114; 

149, 265-272; 50 ΖΕΓΔΙΏ 
Βάγια [6 Μεάε,Σ 123-125 

Ὠ 

Βλαπίεῖ, πᾶῦὴῆα ποῦ πηοηϊτοηθᾶ οὔ 
ἴπ6 τῃηοπυτηρηΐβ, ΝΊ; ΠΟΙ ἰ5 
πδῖὴθ ἸΠΚΟΙ͂Υ ἴο δὲ ἰουπά οἱ 
ὙΠ ΘΠ, 25: οαἰοά Βοἰτοςδζζασ, 
νὶ; Βε6 , δα δϑῦσον:- 
αἰοά ἔογῃχ οὗ εἰ αβῃαζζασ, 
ἰουμα οὔ σῃοηῃιπηρηΐβ, ΥἹὶ, Δ4: 
δηοοβίοσβ τοὶ ΚΠοσῃ, νἹΣ, 20 

᾿ϑηϊοῖ, Ὀοοῖς οὗ, ου ἴδ Ὄχροάσϊοηῃ 
οἵ Νεδυςδαάποζζαγ, 64: ου ἴΠ6 
116 οὗ ασίυ5 ἰῆ6 Μίοάαο, 22:1 ἴ.; 
1.56 οὗ ἴοσπὶ (παϊάθδηῃ ἴῃ, 220 ἴ.; 
σἰδιοηιοηῖβ 885 ἴο [δ6 786 σηθῃ, 
470 ἴ. 

Ιηάοχ 

Ὡοῖ οοηΐιδεοαῦ τὴ Ἀασυβ ἴδα 
Μαεάς, 1:6ο-Ἰ62; ἢϊ8 βυβίεαι οἵ 
δβονοσηζηθηΐ, 201-203, 211-220; 
ῃτοῖ σχεβδοοίρά ἰῇ 5 [δ6 
Μοάβ, 220 ἔ; ἐδιν οὗ, 223- 
227; 808 ται 86 ῬΘΟΒΣΩς Ἰέηνσ, 

243-.244; οτος το ἴο οἵδος 
Ἰσηρθ, 244-247; οοπαμεσὶ οἵ 
Βεαῦνϊοα Ὁγ, 244-246; τηεϊδοά 
οὗ γψονεσγησηρηΐζ, ἀπταραοι, 247: ἄδοσεαϑβ οἵ, 
248; ΟΝ, ξ.; ποῖ 
τ48ὲ φραταοίον ψν 264, 
272: τοϊιρίουβ τῆτες τα Οΐ, 21; 
ὈῬΓΟΡΕΙ ΠΒΙΏ65 ἴῃ δὶβ 
ὍΟΏΒ, 39 

Ῥασίβ 186 Μοάθβ. Μεβηίῃρ οὗ 
186 νογά [ασίαβ, 120; βυ  - ἰὴ σ 
υπάοσς Ογγυβ, 129-124; Ῥτοῦ- 
ΘΔΌΪΝ βδτηθδ δ5 (οῦτγαθ, ἃ 
143; 10 ἰϑδΌϊεἰ5 ἀδίθα ἔγουη 

ν ἰ94 127: ὩΟῸ ἰϑΌϊοϊ ες 
τα, 136-137; δὲ ψΏεα 
Ὀδοῦσῃθ απ, ἢ 137; 8 Μεάε, 

Ἰΐὴρ οὗ ἴ86 ΟἸδϊάορδσις, 
δδι 2: οὗ Μροάϊξε, δ Ῥεσείδ, 
157-158, 17 δ 17 , 186-192; ποῖ 
ζουεὐ- οὗ ὕιο οὗ Ῥεσεὶδ 
οὗ Ὅρος, 2,  αϑι 
ἔυϑοδ τὰ δσι 

; ποῖ αν Γ ἡ τεβοξίσα οἵ 
᾿λασῖαβ Ἦν; 5, 5ῆοδ 
ἽΕΤΟ εοἱ αἱ ᾿ ὁγοηΐ ρον 
224: ἸΒΣΩΊΥ, 224, δα ρὲ, 23 
Ὅοοδῶια ἰοὶτισ ἴ 

ΘΟ - 

ποῦ οοῦ- Η͂ ; 

244, 
τον οᾶ, ἀἰδογοης σῃοϊποάβ οὗ 
ξονετγησηθηΐ, 247, Ὠδὰ ἀἰθβετεηῖ 
τοϊδατοης τ ἢ δρουΐ ἴδε, 
253, διὰ πεῖὸ ἀἰδοζγοοῖ ἰὴ 
οδαγϑοῖοσ, δι ἄνθι ποῖ στηοοϊοηοά 
ἴῃ 16 Ὁ Ηἰπτοσίδηβ, 167-- 
169; 5ἰδιειηθηΐβ οὗ δηλοῖ τ 
Τορασζά ἴο, 221-222} ἀπά ἰδ6 ἄδῶ 
οὗ Ἰίοηβ, 249-253, 216; τοϊδιίοω 
ἴο Π)δηϊοῖ, 253-259: οδαγαοῖες οἵ, 
259; ἄβοσθεβ οὗ, 298, 209-218 
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Ἰθατῖαδ ΓΙ, 228 
ἴε8, 52, 130-132 

Ποἰσδοῦ, 35 

Ἐφραίδα, Ι 41,1 ν 210 
ὧδε ΠῚ ἐβδιν ὁπ ποὶ 

π᾿. 
Ἑάϊοῖα οἵ 

ἘΠΕ Σ ΔΟῚ 
προ, ΤᾺ 7. 9, 10, 13:-15, εἰ αἱ. 

Ἐτχα, ΕΝ 
Ἐξαιμβάδάση, 6, 12, 67, 107, 112 
ἙἘυβεῦ 8, 3, 57, 201, 293 
Εν! ἀεηΐζ, δι᾽ κοδ 

οάδομ,, ἊΣ 1ΟΟ, 123, 266 

Ε 

οἵ Ῥοπὶτἰπς ἴδ ϑουζοῦς οὗ 
δῃ δας ποτ ἱπέοττηδίίου, 145 

ἙΑΤτασ, κα, νὶ, 18, 24-26 
Ἐτθθωβο, Ἐδπνασά, 28, 251 
Ευγηδοο, ̓ βεῦυ, Δ1Ὶ 

σ 

Ο ἐχοδαηροά ἴοσς ἧς, 218 
Ουὐίυπι, ΕΙΣ, 141, 152-152, 201 

ἩΗ 

Ἡετοάοϊυϑ, 4, 8, 19, 21, 80, ΙΟ7, 
ἴο9, 138, 139, 153, 215, 238, 
240,242, 246, 249, 269, 331 

Ἠοβίαξες, 32, 66 
Ἡγειδϑβρίβ, 139, 140 

" 

Ἐν. Μ 

ἰδ, τιὐρ δ ἐδ ἕστο, 206 
Ἰωβοσὶ ρου, Ῥυλκος, 47, 38, 126; 

ὨἈλοϊοσιοδὶ, 39, 126 

] 

Ἰεδποίδοδίη, 65, 66 
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δ στη, 4553» ό6ο, ό3, 107 
«ταγαϊβῃι, 60-73; δά τῃ6 

Ἰεϊοιοεῖττῦ 409-56, 66; 
ΠβΙθδῃβ, 69-73; δηά 

τε γα τ δραϊησὶ Οδσ- 
οδασἑξῃ, 5.80 

Θσοῦοβϑα [Ϊ, 
Ὁδη5, Ο. ΗἩ΄ ΥΝ., 29, 118, 120 
ὀϑορῆσβ, 35, 54, 55, 289, 290, 
291, δηά οἵ 

7.88, 176 

Κ 

Κ' ὀχοδβδηροά υἱτ ρ, 338 
ΚΙ Ων οὗ ἴπ6 νῖϑα σηθῃ, 213 
Κιησ, υδ6ὲ οὗ πνογάς ἴοσ, 85-94, 

112, 113 
Κίηρο ἐδὸ Ὀοοΐς οὗ, )πά ἴδ6 

ἡεδβοίαϊκῖπι, 45--48; δοά 
σΔΡΕνΣΥ οὗ Ἰωάη. 66; διὰ δὲ 

[ἴοι αραϊηβὶ Ἰασαββίθτη, 73 
τλλιτιοὰ τὶν οὗ ὕγο- 

ἀδοθββοσβ, 119; ἔγεαυ θην ἴακοη 
ἰηΐο οδρυνν, 64, 65; ἔνο ονογ 
ΘΒΣΏΘ ΟΟἸΏΓΓΣΥ δ΄ οὔθ, 1ο6-1οδ; 
ἴδε ἔουσ Ἰτρβ οὗ Ῥογβίδ τηθη- 
οηθά ἰῃ ϑδηϊοῖ, 162; τ 
ἰεϊησϑ ταοηϊτίοποα ἐπ τῆς Ο. Ὁ 
165-172 

Ι, 

Ιδηδ, 174-176; Μοσᾶθ ἴοσ, ἴω 
Βδὗγὶ οὔῖδη, 189; Αταδὶς, 189; 
Εἰεῦτονν, 180-192; Ῥογβίδῃ, 189: 

ταὶ Ἑδοατά, 6, 35, 117 
[Αὐσάοῃ, 37, 111, 280, 303 
5 οὗ ἱεΐηρβ οὗ Ῥεσεῖαβ, 418 

Τρηροτῖῖε, νοῦ, 290 
Ι,διῦοτϑ οἵ [6 Βαδν!οηίδης, Ι9, 125 
1άΖΌΑγϑιω, 20 
[ἄσώγαὰ οὗ Νίπενθμ, 110 
[ΔοΏΒ, 249-253, 316 

Μ 

Μαδροοβθθαβ, Εἰγεὶ Ῥοοῖς οὗ, 168. 
---- φρροηά Ὁοοῖκ οὗ, 168 
Μβρββάεβ, 12, ὅς, 416 

Ο, 3 
Μδρρο 168 
Μοῦϊα, 151--158; Ἰσὴρβ οὗ, 1οϑ; 

ΠΕΙΡΟΩ͂ ἴο σοπηΐοσ Βαδγῖο» 
149, 151-158; τοϊδίίου ἴο Ῥεζϑν»» 
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ΜεοάϊΑα---(ομἐπμεα 
154, 231; ἡ, καῖε ἱοςς οἷς 
ΔΏΥΟΙΘ ο 15 
ΧΟΣΧΟΒ εὐ ἰήηρ οὗ Μοάϊδ οἡ 
οοπῖσθοϊῖ ἰδ Ὀϊεῖδ, 154, 1δ 

Μεραείβειοα, 48, 57, 58, 289, 334 

εἘἴ0, 1ϑι 154 
Μεῖϊδοά Ῥυζευιδὰ ἴῃ Ὀοοῖς, ν 
Μιπαηὶ, 156 
Μυβϑ.Ασῃοϊι, 35 

Ν 

Νὰ ν 37 
Ναβυπαίά, 13, 15, 17, 20, 38, 40, 

67, ΙΟΙ, 110, ΠῚ ΣΙΙ, 114, 21, 112, 
116, 397: δαὶ ἰὴ οὗ ἴδ6 
ΒΟΥ Ἰδηΐβη εσωρίγε, Οσ; ἀγθασῃδ 
οἵ, 307; εὐτοηϊοῖς, 15, 17, 153; 

ν Ο Πδάεε, 37 αἱ 
ὍΤ169, ΜΔ υτὶ ῬΓΟΡΕΣ, ἴῃ 
ΒΑΡ Ιοαΐ λα, αὐ το, ἔς δυϊάδΐησ 
δαηᾶ οἴδεος ἰῃβοσιρίοηβ, 37-.41; 
ἀυαὶ, 118-129; ὨΘΎ,, νΐ, ΧΙ, 20, 
366 

Ναδαβ. -Ἐσδίδπ, ἱπβοσ ροη, 142, 
177, 211, 214, 224, 242 

Νοδυοδοάμοσζασ, ἄχαταις ἔοστῃ 
οὗ ἴδε Βαδυ]ουΐβδη Νοεδυςδαά- 
ΣΟΖΖΔΣΙ, 167; ἐχροδϊειοα ἰῃ τῇς 
Εὐτά γεας οὗ Τεδοίαϊπι, νἱῖ, 
χ; ἐπ Ῥαϊοϑηθ ἤθη ἐρῖδεῦ 
ἀϊοά, νἱϊξ; Ἰηβοσιριξζοῃυς οἵ, 37: 
διά δα ῥαϊεϊε Ὑντνν εἰαίείς 

: 90Ώ8 100; Θδσ 
τᾺ ΑΚ ΑΚ ΟΕ μαν ἄο ποῖ μελδοτλοα 
τι, 167; Σηϑ 655 οἵ, 283-205: 
τοδά “βενεῖι Ὁ69,"" 280-201; 
ἄρθρα οὗ, , 297 ἴ., 218: οδσδαοῖοσ 

303-307 
Νεοβο, 37. ἦρι δᾶ, δι 5.3, δ αἷν 67, 75, 

τ τεῦ, 53, 70; ἰγιονηλν οἴ ΣΕΙΡΏ. , ᾿ 
ΟΑτο δε ϑΕ, 15:19; ΘΌΡΣΕΙΏΘΟΥ͂ 
ον Ῥαϊοοιίηο, 

Νίροΐδυς οἔ Πακίδ ζῃα, 3, 229 

οΟ 

Οαἱδα ὃν ζοάβ δπὰ ἰεῖτισϑ, ΣΙ1, 125 
ΟΠ οἱαῖ5, 20, 181--182, 202-206 

Οτητὶ, ΣΙ, 12 
Ορϊῃῖου νέγσμ ον! δσηςο, 128 

Ρ 

Ῥδορῖθα διὰ τ᾿δίΐϊου, σνόοσάβ ἴοσ, 

ῬεΣβερο Ια ἑηεοτιρείοα, ἜΣΞΘΡΟΪ 5 ἱωϑοῦΡ 212 
Ῥογεῖδ, Ὁβῃϊοῖ τοί ὶ τ οἵ ἷϑ 

᾿ἰϑίοτν, 147-140: Χοῦχος οα] 
Ἰΐης οὗ, 154-155; Ὠζβηΐοῖ 5 ζηθη- 
ἴίοη βοα οἱ; 157-158; τεξεσοπιοθ ἴο ἱξ 

Ὴ 164; αὙβίθῃ οἴ ρον βηΐ οὗ, 
εσὶνοάὰ ἔτοῦΣ 6 Αβδυσίβης, 

200-220; ταϊρίου “οἴ, 409-212: 
ἴατνβ οὗ, 314 

Ῥοσϑίδῃ ἀο᾿υτηεηῖα, 19, 21, 29, 40 
Ῥδύβου ἀοβηρά, 8 , 4 
Ῥεϊσίς, 14, 80, εὖ 
Ἐβεπὶοἴβῃδ, αἰκδίνεα οὗ, 280 

ὌΓΔΊΟΒ, 2 
Ῥιμβδίυ, 16Ὸ 
Ῥίῃοθεβ, 102, 134, 1326 
Ῥικίδου, 29 
Ῥεέπααν᾽ δ᾽ 110, 116, 117 

9 

Ἐοϊϊρίοη οὗ Ῥοσβιδῃ ἰοῖτισβ, 210-212 
Ἀεεῖ, ἴῃς Ἰοϊοσ, 104 ὃ 

8 

5. Ὀεΐοσο ἃ οδδηροά το 1, 218 
ϑαζηδσία, 1ἱ, 12 33 
ΘΑΣΦΌΏ, 5, ΙἹ, 18, 187, 201; 65:8Ὁ- 

Ἡβῆοα Ὧμο βαϊσαρὶ βυβίεζω, 20Ο:, 
220 

βαΐσαρ, ἈΠΕ μεν 15.186, 200; 
88 «γεῖδτι οἱ ζονοσησηδαὶ 
ἀοσίνεά ἔσοσγῃ ἴδε ἱ 
200-220: ΟἿδ Βυπά βοά 
ὈΕΠΤΥ͂ βαίσαρβ ἱπ ἰσησάοοι οὗ 
Πθασίβ τῇς Μοάθ, 200.-Ὥ::Σ; 
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ϑαῖταρ. -Οοπϑπμρά 
5 ΊΓΒΌΒ ϑΑΙΟΏ, 203-209; 
οὗ Ἡεσζοάοξι5, 215-220; οὗ Ὠδλ- 
τί Ηγβίδβριδ, 211-215 

Θθυοο, 30, 100, Ι6Σ 
ΘΟΏΌΟΣΥΣ, 120 

ἐπ άγαμα τῖβὸ ἱραῖ Ἰρίωσεβ, υτϊποὶ ῬΑΒΒδρ 68 
ἀϊϑουβοοά: 

Ἰυδυϊοὶ ἱ, 1: 43-59, 62-82, 86; 
ἱ, 17:.372; ἰϊ, 2: 324, 376-285; 
11, 15: 298; ' ἷ, 48: 370, 385- 
380; ὯΣ, 6, 29: 208; ἰν, 1: 298; 
ἷν, 25-.326: 283-204: ν, 1: 11, 
29, 99 114, 117-122} ν, 31: 
151-153, 238-240; νἱ, 1: 134 ἔ,, 
175; ΟἹ, 7-9: 208; νἱ, 25-27: 
298; νἱ, 29: 120; νἱ, 25: 174- 
1909: Υἱέ, 1: 114, 244: νὶ!, 6: 
160, 163, 264; νἱῖδ, 2: 277- 
282; ἶκ, 1: 134; χὶ, 2: 160, 162, 
163-172, 37; ; Χὶ, 3: 274 

Ἐκτα ἷν, 10: 
Ἡγσοηΐοΐοθϑ, ϑεοοσιά, χχνὶ, 6, 7. 

Κιζως, Εἰτεὶ, ΧΧ, 14: 142 
Κίηρβ, ϑεοοηά, χχὶϊ, 46, 417; 

45-.48; χχὶν, 1-7: 73 
]ετεπϊδὴ ΧΧΥ͂, 1.9: 49-52, 68- 

70; 1, 27-29: 266 
ποτ, 12, 43, 140 

ἐπ λλγα ναι 35, 292 

Βδΐσ Ἰόςὺ 

εμαι να ἔτοτα, ἱ βεπεταῖ, Τα, δσευτηοηΐ 1: ᾿ 
1-.23:; ἰὰ ἴδε οδδβὲ οὗ Ὀαιϊεῖ, 24 
42: 1η ἴδ6 ο8586 οὗ 186 ἀχροάτ ἴσα 
ἀβαίηδὶ )ογυξαίοσζω, 43 ἴ. 

ϑίγα, 
δίανο, 28 

οσαϊς, 
ΡσΝ Ὁ Ἐ., Σ17 
ϑοῦχοῦβ οὗ ἰηξοσηιδιίου Ῥδασίης οὐ 

ἴῃς Ῥοοῖς οἵ Τϑδηίεῖ χν, ὅδ: 
ΕἸἸΘηοο οὗ, 5-22; ννῦτἢ 
ἴδε παπιο οἔ Παηϊεὶ, 27 ἴ.; μῳ 
1ῃ6 τείρῃ οὗ Το οἱδἰζέση, 4.5-58, 
δι; ἔος ἴδ6 πϑῆγβ δηά σείξζῃ οἱ 
Βεἰ5βζζοσ, ΤΟΙ το δ, 122-126; 
βουσοο πόση ἴο Ἰ9αηὶεὶ διά 

26 
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πηΐσιονπι ἰο οι, 145. 150; 85- 
Ῥοοδ]ν οὐϊ ἐβίογν οἵ Ῥοσείδα, 
Δ4-25, 166-172; δηᾶδ Αφγτίδ, 

38, 176 
ν 334 

Θεγαϑβγωδίοσ, εἰ ῥαεϑίηι. 
8158, Ξυιοοϊ τὰς Βαρνίου ἴῃ πιο οὗ 

Βοβμαῖζωσ, 277: τοῦ ἃ οουσὶ 
Ὀυξ ἃ ἰοτίσοϑϑ, 280 

Τ 

ΤδΌϊοῖβ, 27.--26, 125, 124 εἰ αἱ. 
Τδβασίκα, 12.) 116 
Τα] υῖϑὲ, 27 
ταθοάοιίοα, 280 
ἼΒοτα ΒΕ. Ο., 289 

Ἔν, ΤΊ, 20, 67, ΙΙ6, 
ἐν 

Τήπηοβ, 289-201 
Τοΐτηδσι, 129 
ἴγτο, 12 

υ 

Ὅκδθαγι, 29, 40, 1ΟΖ2, ΙΟ9, 133, 220 
Ὁτησηδηῖ, 441 
Ὀκδίδηηὶ, 127, 143 

ν 

γεββοῖβξ οασσί οὐ ΔΎΌΔΥ ὍΓ Νοῦυ-. 
οδράηθζζαγ, 

Μοκυδ, ἄο, 27 

Ὗ 

ὙΠ ποκῖοσ, 12 
θα τΙησπ, 167-389; ΔΏ1618 
τεϊδιτίου ἴο, 370-372; ποῖ σσοηρ 
ἴος ἃ 7ονν ἴὸ ἃ 56 τλϑτι, 372-- 

, 376; ΗΝ οἔὗ ἰῆ6 ποτά 
ὅ1 4. δὲ αὶ 1 Ἄς οἱ Ἡδοῦτσγον, 
ΒαυγἸοπίααν δορὰ Ἐδιορίς, ΠΑ 
475; αἰξουξδίου οὗ 
ξαξεγ, δῃρὰ ΟἿΒΕΣ νοτάς 6:- 
Ῥίογθά ἱπ ᾿βηῖοὶ ἱΐ, 376-382; 
136 ΙΏ8η τσὶ παν ὈΘΘΏ Δ 
δ5ίγοϊορεσ, 383-385 

Χ 

ΣΧ ΟΒοΡρΏΟΩ, 128, 142, 200, 260 
Χογχεβ, 155, 164, 226-236, 307: 
ΡΟ Ων οὗ Ὠδσηθ, ΙΟ5; 500} 0 
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Χογχοβ---Οοηδημεῦ “" Υοας οἵ {ῆ6 Ὀορίηηΐηρ οὗ (δα α τεῖξα, 
ασῖυβ Ηγβίδϑρίβ, 227; ποῖ 68; ἀἰβοτεηῖ νὰγβ οὗ γεοκοηίΐηρ, 
οοὐΐυϑοά τι Ἰαϊίοσ Ὁ ζδηϊεὶ, 68.69; οὗ Ὀδηϊοῖ Σ, ΙΏΟΣΟ 
160-162, 264 ἔ.; ἄτεδῃιβ οὗ, 307; ὉΤΟΡΟΣΙ͂Ρ “Οη6,᾽" 280 
δοὰ {πὸ ἐχρϑάϊτίου αφαϊηϑὲ 
Οσζϑοοο, 164-ἰός, 272 2 

Υ Ζρ οἰκί δῃ, 21, 65, 66, 107 
'Ζοργτιβ, 246 

ας οὐδε οὗ Ναρυσπδὶά, 165- Ζοτ Α σι τἰαυῖβτη οἵ 16 Αοὗε- 
366 ζηθηϊάς, 210 









« Ἤ 

τσ ΤΤν ΟἿ Ἰσϑππ 
ΒΒΟΒΘΟΝΝ 

14 ὉΑῪ 1758 ἈΕΤΌΝΝ ΤῸ ΠΕΘΚ ΒΒΟΜ ΨΉΙΓΗ ΒΟΚΕΟΨΕΡ 
ΟΑΝ ὈΡὈΕΡΤ. 

Ταὶς Βοοῖς ἐς ἐπ θη ἴδε [δςἰ ἀκδτα ϑδιηροα βοείου, ος 6 ἀδἴε τὸ νυβίςἢ Σσοηδυνοὴ 
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